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Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s činností zastupitelstva, které se sešlo za uplynulé období třikrát.
6. 4. schválilo uložení 20 mil. Kč na bonusový vklad Českomoravské stavební spořitelny s garancí vkladu
na 2 roky s 2% ročním úročením a s možností získání 1% bonusu a uložení 10 mil. na termínovaný vklad KB
na dobu 1 roku s úročením 1,28%. Rozhodlo o odstranění drenážní větve v lokalitě pro výstavbu RD,
odsouhlasilo neinvestiční příspěvky pro tyto organizace, ve kterých jsou zapojeni naše děti nebo občané Svaz postižených ve Velké Bystřici, Turistický oddíl Mrsklesy ( bývalí Pionýři), SK Velká Bystřice – oddíl
házené, Charita Olomouc, FK Hlubočky. Dále ZO schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene za účelem stavby přípojky pro budoucí ČOV ve Vrtově. ZO uložilo finančnímu výboru a obecnímu
úřadu prověřit rozložení investic do stávajících produktů, vč. možnosti výpovědi u některých produktů
s cílem
co nejmenších nákladů spojených s vypovězením smluv.
Na svém zasedání 16. 5. ZO povolilo provozování výherního hracího přístroje do konce letošního roku
v Hostinci u zastávky, projednávalo neplatnost 2 kupních smluv na stavební parcely a postup nápravy dle
doporučení právníka. ZO schválilo kupní smlouvu s SMP Net s.r.o. Ostrava na odkup plynového zařízení
v lokalitě pro nové RD a souhlasilo s osvobozením od poplatku – školné za žáka v mateřské školce.
Na zasedání 6. 6. odsouhlasilo bez výhrad Závěrečný účet obce za rok 2010, schválilo rozpočtové opatření
č. 1, kdy se výše rozpočtu v příjmech a výdajích nemění, schválilo vydání souboru změn č. 1 územního plánu
obce, kde došlo ke změně funkčních ploch a to na plochy skládky tuhého komunálního odpadu (původně to
byly plochy pro rekultivaci a recyklaci stavební sutě), schválilo záměr prodej pozemku č. p. 320/146 za
účelem výstavby RD a schválilo zadání realizace poptávkového řízení na dodávku a stavbu malého rozsahu
MAS Bystřička, kriteria pro zadání a členy komise pro otevírání obálek a komise hodnotící. Více podrobností
k jednání ZO najdete na webových stránkách obce - www.mrsklesy.cz.
Poslední informací, kterou Vám v tomto čísle Zpravodaje přináším je, že obec stále hledá kronikáře.
Ing. Sláma zpracoval významné události naší obce v rozmezí let 1996 - 2009 a dění v naší obci chceme dále
zaznamenávat. Máte-li zájem a dobrou znalost českého jazyka neváhejte se přihlásit na obecním úřadě.
Přeji nám všem pohodové prožití léta.
Miluše Foukalová

starostka obce

Jak to vidí ouřadové

<><><>
<><><>
Váš názor na výsledek ankety z minulého čísla „Co by se mělo v Mrsklesích zlepšit“
(co Vás inspirovalo, s čím se dá něco udělat, co rozhodně nejde, na čem už se pracuje,…)
Miluše Foukalová - Nápad se zmrzlinou - bezva námět pro šikovného podnikatele. Bič
na pejskaře - žádná vyhláška nepomůže, musí CHTÍT majitelé psů! Protihluková stěna na
"Moskevské" - jsem pro odstranění. Posílení signálu všech operátorů - bojujeme s názory
operátorů, jako malá obec jsme pro ně nezajímaví. Budeme otravovat operátory nadále!
Rychlejší internet – množí se stížnosti na rychlost připojení, obracejte se na Fofrnet tel.
777 343 432. Jsme v jednání s dalším dodavatelem připojení. Při výstavbě splaškové
kanalizace budeme řešit optický kabel.
Prvky pro děti na hřišti na Kovákově- stávající už jsou ve shnilém stavu, musely jsme z bezpečnostních
důvodů 1 odstranit. Je potřeba znovu vybavit. Silnice na Kovákově už je delší dobu nachystaná zatím
k opravě největších výmolů, které nyní slouží jako retardéry. Nový povrch bude řešen po výstavbě kanalizace.
Autobusová doprava - dlouhodobý problém - posílejte požadavky na její posílení na obecní úřad. Hřiště na
badminton nebo petangue - co zkusit více využívat kovákovské hřiště, sítě tam jsou, rovná plocha taky.
Marie Liberdová
- V anketě se vyskytlo docela hodně podnětů co vylepšit. Je těžké
v krátkosti reagovat, protože pro každého je důležité něco jiného. Téměř všechny podměty
opakovaně a celkem bezúspěšně řešíme. Jsme malou obcí, kterou příliš nezajímají mobilní
operátoři a ani veřejná doprava na nás nevydělá. Ochrana obecního majetku je opravdu
velmi důležitá a částečně s tím souvisí i pejskaři. Ovšem jestli to vyřeší kamery je otázka.
Myslím, že ani zastupitelé to nevyřeší. Tohle je záležitost nás všech, jakým způsobem
přistupujeme k veřejnému majetku a prostranství. Jen zmrzlinu a zbytek protihlukové stěny
jaksi nepovažuji za prioritu. Zmrzlina je nápad pro podnikavé a stěna je majetkem armády.

Luděk Ďásek - Anketa, kterou naši zpravodajové mezi občany provádí, je určitě pro nás
zastupitele velice přínosná. Určité odpovědi občanů korespondují s našimi akcemi
uvedenými ve volebních programech. Některé z nich se již řešily s menším či větším
úspěchem, nebo právě řeší anebo se na ně dostane řada později.
Ale je tam i spousta dobrých podnětů, kterými se dříve nebo později budeme při našich
schůzkách zcela jistě zabývat. Samozřejmě, že ne vše, co se v anketě objeví, se dá vždy
realizovat. Já osobně vidím největší problém v dopravní obslužnosti a v posílení signálu
některého z operátorů.
Co se týká autobusové dopravy, tak se již podařilo za finančního příspěvku obce zajistit nějaké nové linky.
Ale určitě se na tom bude dále pracovat.
Posílení signálu některého z operátorů se i přes různé zdroje, doporučené kontakty a osobní jednání
s vedením jiných obcí, kde tento problém také v minulosti řešili, prozatím nepodařilo zajistit. Problém
je v tom, že ze strany vedení operátorů je vesměs negativní reakce. A jak se proslýchá "jsme malá
vesnice na konci světa a do té nikdo prachy neinvestuje". Uvidíme. Třeba někdo z občanů přijde s
nějakým zajímavým a hlavně realistickým řešením.
Ještě bych rád využil této příležitosti a pozval všechny občany, které skutečně zajímá dění v obci a chtějí
mít informace z první ruky a ne "jen jedna paní povídala", aby se také pravidelně účastnili veřejného
zasedání. Každý z vás má možnost se vyjádřit k projednávaným věcem a určitě i vaše názory nám při
konečném rozhodování budou nápomocny. A navíc si můžete udělat obrázek, jak se jednotliví zastupitelé k
projednávaným bodům staví. Já osobně si pravidelně vedu statistiku účasti občanů na veřejném zastupitelstvu
a bohužel ve vaší účasti je stále sestupná tendence.

2

Ing. Miroslav Urbášek - Anketa potvrdila zájem o kvalitní signál GSM, který se i přes
naše naléhání na operátory nedaří zlepšit. K tomu se dá říci asi tolik, že je zapotřebí si na
špatný signál stěžovat přímo u provozovatele. Čím více bude stížností, tím rychleji se snad
dočkáme zlepšení...
Mgr. Šárka Zdařilová - Upoutaly mě odpovědi dětí z turisťáku. Přichází doba, kdy se
pomalu zamýšlíme nad tím, jak naše obec bude prosperovat, až se zaplní kapacita skládky.
Bazén nebo letní koupaliště „ala Majetín“ by ve spolupráci s okolními vesnicemi mohlo
vzniknout. Kino by si na starosti mohl vzít někdo, kdo rád vidí radost v očích ostatních lidí.
Promítací místnost v kulturáku stále je – kreativitě se meze nekladou. Průlezky pro děti budou, ty nejdříve instalované budou na hřišti v Mrsklesích už do oslavy Obecního dne.
Ptala se: Lenka Urbášková
<><><>

Dění v obci

<><><>

Stavění máje - 29. dubna se díky stálým nadšencům z Kovákova opět nad touto částí naší obce vztyčila již
tradičně „naše májka“. Kvůli dešti jsme o týden posunuli jejího kácení, a 3. června nám již počasí přálo.
Děkujeme všem, kteří se snaží tuto tradici nepřerušit i těm, kteří si zajdou popovídat se sousedy.
V neděli 8. května jsme
společně oslavili Den
matek. Kulturní dům to
odpoledne téměř „praskal
ve švech“. Při svém
vystoupení byly děti
z naší mateřské školy
jako vždy rozkošné, paní
učitelky byly malinko
nervózní, maminky a
babičky byly dojaté.
Dětem děkujeme za jejich
pěkné
vystoupení
a
paním učitelkách za trpělivost s jakou děti na vystoupení připravily. Dalším bodem programu bylo vystoupení
dívek z tanečního oboru umělecké školy Žerotín. Dívky měly připraveny hlavně ukázky tanců různých
národů a tak nás zaujaly třeba ruským kozáčkem, francouzským kankánem či indiánským tancem. Zvláštností
byla letos pánská obsluha složená ze zastupitelů a členů komisí, která ochotně všem roznesla malé občerstvení
a tak jsme si všichni v klidu mohli vychutnat sváteční odpoledne.
Miluše Foukalová

2. 6. 2011 se konala akce Sportovní den
mikroregionu Bystřička, kterého se pořadatelsky na výbornou zhostily Přáslavice. Akce
se zúčastnilo na 600 dětí ze všech zákl. škol
mikroregionu. Na fotce jsou naše děti, žáci
základní školy ve Velké Bystřici. Naše obec
koupila všem sportujícím dětem ze školy ve
V. Bystřici
jednotná
trička,
protože
v minulosti
tomu
tak
nebývávalo.
A k našim sportovním úspěchům: volejbalistky
8. a 9.tř. skončily na 3. místě, fotbalisté 4. a
5. třída na 1. místě a vybíjenkáři 4. a 5. třída
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na 3. místě. Celkově pak obsadila 1. místo ZŠ ve Velkém Újezdu, 2. místo ZŠ ve Velké Bystřici (i naše děti
mají velkou zásluhu) a 3. místo obsadila ZŠ v Hlubočkách.
Miluše Foukalová
V neděli 5. 6. uspořádal obecní úřad
novinku - zájezd
do Olomouce –
Slavonína na pevnůstku Fort XIII.,
která se nachází nad lomem současné
cihelny v lokalitě
Nová Ulice.
Za 2. světové války tu byla umístěna
jednotka Hitlerjugend a 2. 5. 1945
tu bylo popraveno 17 českých
vlastenců, kteří se pokusili v obci
Kožušany o povstání. Až do roku 1998
byl objekt využíván Armádou České
republiky jako muniční skladiště.
Zasvěceným průvodcem nám byl pan
Ivo Juráš, který veškerý svůj volný
čas věnuje stavebním úpravám Fortu
XIII., aby zachoval jeho původní podobu. V jedné opravené místnosti je instalována obrovská plastická mapa
Olomouce a okolí, na které jsou znázorněny všechny forty ve fortovém věnci. Mapu vytvořili za 1 rok
2 důstojníci ve výslužbě na základě starých rakouských map. V areálu se nachází i velké množství
provozuschopných vojenských vozidel, a tak hlavně mužští účastníci zájezdu si přišli na své.
Miluše Foukalová

INFORMACE Z OBCE
Zdokonalujeme se ve třídění odpadu.
Velice nás potěšilo, když při roční bilanci třídění odpadů nás firma Remit, zajišťující odvoz odpadů u nás
v obci, vyhodnotila jako 4. obec ze 40 obcí v množství separovaného odpadu. V roce 2009 jsme se umístili na
31. místě. Takže jsme se za svůj dvojnásobný výkon stali skokany roku. Výsledek je vizitkou naší
odpovědnosti a úcty k životnímu prostředí. Nemalý podíl na tomto úspěchu mají i nové kontejnery.
Jen bych chtěla upozornit, že obsah kontejnerů někdy neodpovídá jeho označení. Je dobré si uvědomit,
co do kterého kontejneru patří a hlavně také to, že s tímto materiálem pak pracují lidé na třídící lince, kde
se odpad ručně třídí. Problémem je i povalující se odpad u kontejnerů. Jedná se převážně o sklo, které se musí
nejprve rozbít, aby se vešlo otvorem do nádoby. Proto nenechávejte tento nebezpečný odpad mimo nádoby,
mohlo by dojít k úrazu!
Nedávno jsme přemístili nádoby na plasty a papír od obchodu k hostinci. Ještě k nim přibudou i nádoby na
sklo. Předpokládáme, že je to stanoviště dočasné, ale pokud si občané na toto místo zvyknou, může se změnit
i ve stanoviště trvalé.
Tabulka třídění odpadu v Mrsklesích:
papír
plasty
sklo
směsný kom. odpad
objemný odpad

rok 2008
3,67 t
2,89 t
2,57 t
150,26 t
38,92 t

rok 2009
7, 23 t
6,02 t
5,01t
144,89 t
66,37 t

rok 2010
18,98 t
13,01 t
6,68 t
144,67 t
51,80 t

Obec Mrsklesy zve své spoluobčany:
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Poslední srpnovou sobotu tj. 27. 8. 2011 se bude konat v našem sportovním areálu už 3. Obecní den.
Tentokrát se připravuje v duchu integrace a spolužití s lidmi se zrakovým postižením. Na přípravě
spolupracujeme s olomouckým Tyfloservisem. Těšit se můžete na zajímavý program i bohaté občerstvení. Pro
včasné sestavení soutěžních fotbalových týmů prosíme zájemce, aby o sobě dali vědět na obecním úřadě.
<><><>

TJ Sokol

<><><>

Letošní velikonoční dílna byla v pořadí již
druhá. Účast na ní, však nebyla taková, jakou
jsme po návalu na vánoční dílně
předpokládali.
V jednotlivých dílnách si návštěvníci mohli
vyzkoušet zdobení kraslic 8 různými
technikami, výrobu věnečku na dveře z proutí
nebo ze slámy nebo výrobu dekorace na stůl –
letos byly k dispozici 4 druhy buď proutěných
nebo bambusových košíčků. Zapomenout
nesmíme ani na pletení pomlázek. V bufetu
byl přichystán punč, domácí perníčky
a zákusky. Tak snad se dílna líbila a těšíme
se zase za rok.
Lenka Urbášková

Na letošní Slet čarodějnic, konaný 23. 4. 2011 slibovali pořadatelé, že to pořádně rozjedou. A nelhali.
Letos se slétlo 23 čarodějnic a nejen pro ně byl připraven bohatý program. Zahajovali jsme kruhovým obletem
sálu a promenádou masek s předáním dárečku – kouzelného lektvaru. Následovalo společné focení a soutěže
ve dvojboji. Letošními disciplínami byl
slalom s metením pavouka a namotávání
netopýrů. Kapela ELIXÍR, mimochodem
hráli naprosto luxusně a domluvili jsme se
i na budoucí spolupráci, vybrala vítězky
soutěže o Miss čarodějnice a publikum
zase svoji favoritku na Miss Sympatii.
Od 23. hodin byl také otevřen Salon
šerednosti, tolik oblíbený u dětí. Dospělí
byli nejprve trochu ostýchaví, ale pak se
přece jen pár odvážlivců, kteří využili
našich speciálních služeb, našlo. Součástí
programu byla i tombola, scénka o vaření
lektvarů
a poslední soutěž večera –
Půlnoční zkouška z lektvarů.
Lenka Urbášková

30. dubna – tradiční termín pálení čarodějnic se u nás konal již počtvrté dětský Slet čarodějnic. Do
16.00 hod. svítilo slunce a bylo okolo 23 °C. V 16.00 hod., při průvodu od kapličky na hřiště v Mrsklesích,
však začaly padat první kapky deště. Za drobného kapání jsme stihli ještě promenádu všech 30 čarodějnic
a čarodějů a také asi 20 minut soutěžení na hřišti. Pak se rozpršelo více a nezbývalo než soutěže na hřišti
ukončit. Ale i s tím jsme si poradili. Oblíbený Salon šerednosti jsme otevřeli v kuchyňce a pod stříškou
budovy jsme provedli vyhlášení Miss čarodějnice. Porota, náhodně vybraná z přítomných dospělých, neměla
vůbec snadný úkol. Letos tam bylo nádherných čarodějnic a čarodějů opravdu hodně. A tak jsme udělovali
5

i cenu Miss sympatie, cenu za nejkrásnější hrb, za nej košťátko a za nejoriginálnější masku. Po pořádné
bouřce nakonec došlo i na pálení čarodějnice, opékání špekáčků, další várku soutěží, čarodějnické vystoupení
a pro ty skutečně nejvytrvalejší i na stezku odvahy.
Lenka Urbášková

V neděli 15. května 2011 se za vytrvalého deště přece
jen uskutečnil každoroční sběr železného šrotu. Všem občanům, kteří se do sběru zapojili, děkujeme.
V sobotu 11. června jsme s napětím čekali, jestli nás počasí nechá
do třetice na holičkách. Uf, povedlo se, konečně bylo hezky
a Dětský den mohl začít. Pro děti, ale i dospělé byl připraven
opravdu bohatý program. Po celou dobu děti měly k dispozici
skluzavku a skákací hrad, který pro ně sponzorovala obec Mrsklesy.
Děti dostaly poukázku na cukrovou vatu, na párek v rohlíku,
na zmrzlinu do Velké Bystřice a pitíčko. Na hřišti bylo nachystáno
8 soutěžních stanovišť, kde zkoušely svoji šikovnost v různých
sportovních disciplínách jako třeba kroket, petangue, šipky. Na
skateovém hřišti probíhala tradiční jízda zručnosti a první letošní
novinka Líné kolo, kdy děti měly projet trasu co nejpomaleji. Další
novinkou byla hra v lesíku Lov zvěře. Děti měly za úkol z lesíka

přinést 3 cedulky se zadanými názvy
zvířat v co nejkratším čase.
Následovala tradiční tombola a pak
již začínaly soutěže pro děti i dospělé
– první byla Bořek stavitel - slalom
v kolečkách se stavěním věže
z kostek. Dále následovala soutěž
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bystrá hlava se jmenováním zvířat
a elektrospotřebičů a soutěž v pojídání koláčů. Velké ovace sklízela u
dospělých i soutěž bungee running, kdy hlavně pánové předváděli svoji sílu a zkoušeli se na gumovém laně
dostat co nejdál. Soutěžilo se i v pití piva z pivní láhve vleže a v nafukování a praskání balonků rozsednutím.
Tradičně byla i soutěž v přetahování lana
a kopání penalt. Nesmíme zapomenout, že děti bavili i
motorkáři, čtyřkolka a že se mohli projet na poníkovi. Také jsme rozdali spoustu medailí, které nám koupila
opět obec Mrsklesy, a cen vítězům soutěží Lov zvěře, Líné kolo, Jízda zručnosti, Bořek stavitel. A aby si i
dospělí přišli na své, dostávají u nás jako cenu poukázku na panáka. A když k tomu ještě přidáte skvělý
domácí bufet, vyjde vám bezva zábava pro všechny věkové kategorie na celé odpoledne. Myslím, že v okolí
nám takový Dětský den mohou jen závidět.
Lenka Urbášková

Pozvánky na sokolské akce:
☼ SK Mrsklesy zve na závěrečný zápas, který se koná 25. 6. od 8.30 hodin na hřišti v Mrsklesích.
☼ 2. července se bude konat nohejbalový turnaj. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
☼ TJ Sokol Mrsklesy Vás zve na turnaj v malé kopané MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA v sobotu
23 .7. 2011. Rozlosování proběhne od 8.00 do 8.30 hod. Zahájení turnaje je v 9.00 hodin.
Startovné 1000,- Kč zahrnuje 2 hřiště s umělým povrchem, občerstvení, sprchy, šatnu a cenu pro každý
tým. Pravidla dle malé kopané, hráči v poli 4 + 1, hrací doba 2 x 12 minut. Kapacita je 12 týmů. Potvrzení
účasti a další info: : matejsmrcek@seznam.cz, tel. 737 888 861
☼ V sobotu 24. září se uskuteční již 3. Hledání skřítka Podzimníčka. Tentokrát bude sraz na hřišti
na Kovákově a trasy s úkoly povedou lesem. Všechny skupiny se zase vrátí zpět na kovákovské hřiště,
kde se pokusí probudit skřítka vyluštěným zaříkávadlem. Skřítek snad zase přinese nějaký poklad,
ale určitě bude i občerstvení. Těšit se jako vždy můžete i na tvořivou dílničku.
<><><>

Sportovní dění

Real HDO Mrsklesy - tabulka po 29. kole:
1. Real HDO Mrsklesy
2. Aston Pila 98
3. FC Hněvotín
4. AT Olpran
5. Hruška Chořelice
6. FC Levotil
7. Kovo dřevo
8. 1.FC Bacardi A
9. LOLO stav. Žižka
10. DDsport Flamengo
11. BFC Topgal.cz
12. Ajax Bělidla
13. Atletico Bystrovany
14. Fido Dido
15. Arsenal Loučany A
16. Senice B

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

23
24
18
17
17
13
13
12
12
11
11
8
7
7
6
5

4
2
3
5
4
5
3
3
4
4
3
4
5
3
2
2

2
3
8
7
8
11
13
14
13
14
15
17
17
19
21
22

137:60
125:51
140:82
121:79
95:57
97:65
125:101
80:109
122:120
91:108
98:109
85:120
84:102
88:147
66:139
61:166

<><><>

Výsledky jednotlivých zápasů:
50
50
39
39
38
31
29
27
28
26
25
20
19
17
14
12

Levotil Litovel - HDO Mrsklesy
3:2
HDO Mrsklesy - Senice
8:2
BFC Topgal - HDO Mrsklesy
2:4
HDO Mrsklesy – Flamengo
4:1
Lolo Žiška - HDO Mrsklesy
3:4
HDO Mrsklesy – Olpran
3:2
HDO Mrsklesy - A. Bystrovany
5:3
HR. CHořelice - HDO Mrsklesy
2:2
HDO Mrsklesy - Fido Dido
4:2
1FC Bakardi - HDO Mrsklesy
2:2
Ajax Bělidla - HDO Mrsklesy
1:4
HDO Mrsklesy - Kovo Dřevo
6:4
Hněvotín - HDO Mrsklesy
10.6.2011
HDO Mrsklesy – Loučany
3:0
Aston Pila - HDO Mrsklesy 25.6.2011

Střelecké umění prokázali v 17. kole Petr Smolka 4 brankami, v 18. kole Radek Najman 3 brankami a ve 22.
kole Petr Smolka 3 brankami. Konec sezony navíc dohráváme oslabeni, neboť se zranil Michal Capka.
Poslední zápas hrajeme 25.6.2011 v 10.45 ve Slavoníně. Výhra nám zajistí titul. Všichni uděláme max
ať to je v Mrsklesích.
Sportu ZDAR Honza König
7

SK Mrsklesy – výsledky odehraných zápasů
1. 3. 4. 2011
2. 9. 4. 2011
3. 15. 4. 2011
4. 23. 4. 2011
5. 30. 4. 2011
6. 7. 5. 2011
7. 11. 5. 2011
8. 21. 5. 2011
9. 28. 5. 2011
10. 4. 6. 2011
11. 11. 6. 2011
12. 17. 6. 2011
13. 25. 6. 2011

Arktic Ol. - 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

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

Sportovní talent naší obce – Roman Sedláček, 47 let
konci závodů zdravý a celý. Sportovní úspěchy mám až
z motocyklových sprintů, které jsem začal jezdit od roku

Vše začalo o mých patnáctinách v roce 1979. Od
rodičů jsem dostal moped Stadion S-11, lidově řečený
„Kozidech“ tehdy za 250 Kč. A já zkoušel, jak to
startuje, jezdí, ladil jsem motor. Prostě úžasná doba, kdy
na silnicích jezdilo málo aut, benzín stál asi 4 koruny
a mohlo se jezdit pořád a pořád. Navíc jsem stále tahal
ze svého dědy informace o tom, jaké to bylo, když on
jezdil v roce 1930 na Indianovi s objemem motoru 1200
ccm. Další motorky jsem si už kupoval sám za peníze
vydělané na brigádách. Když totiž rodiče zjistili, že mě
motorky hodně baví,
měli strach, abych si
na nich neblížil a už
mi
nic
kupovat
nechtěli.
A
tak
následovaly - Jawa
Pionýr 05, Jawa 90
Cross, Jawa 250, atd.
V současné době
závodím na italské
motorce, Aprilia RS
250. Je to netypická
motorka,
dneska
prakticky již sériově nevyráběná, protože má dvoudobý
motor, který je sice výkonný, ale pro dnešní dobu se již
nehodí. Moje motorka je taková malá uskákaná koza,
skotačivá, neposedná, upištěná potvůrka, která opravdu
nedovede být chvíli klidná. Srovnal bych ji třeba
s atletickým sprinterem. Má krátkodobý výkon a pak si
potřebuje odpočinout v servisu, protože se hodně rychle
opotřebovává. Na této motorce mám nasazené výfuky
firmy Giannelli, motorka je zbavená zbytečné zátěže
a jezdím na benzín, který dává větší výkon. Musím totiž
při závodech dodržovat pravidla pořadatele a ten si žádá,
aby motorka byla co nejvíce sériová. Vývoj však
předurčuje nástup moderních čtyřdobých strojů.
Od roku 1997 jsem jezdil motokros, ale tam jsem
úspěšný nebyl. Vlastně jsem byl rád, že jsem byl na

2006, amatérskou formou. Tyto závody nejsou tak
finančně a časově náročné a mezi diváky jsou docela
oblíbené. Loni jsem byl na českých motosprintech na
prvním a třetím místě. Letošní rok se účastním
slovenského sprinterského šampionátu „Hyundai power
fest“, který je pořádaný na profesionální úrovni a má
6 závodů. Závodí tam jezdci ze Slovenska, Čech
a Maďarska. Letos jsem byl 2x první v kategorii M1,
což je třída do 400
ccm.
Zatím tedy
šampionát vedu.
Nejbližší
závod
tohoto šampionátu je
25. 6. 2011 na letišti
v Piešťanech.
Ale
pokud by někdo chtěl
vidět takový závod i u
nás, pak
se pojede
6.
8.
2011
v Mohelnici.
Výjezd na
závod přijde v Česku asi 1000 Kč a na Slovensku je
potřeba započítat jen větší náklady za dopravu. Počítám
asi 1500 - 2000 Kč na jeden závod.
A ještě pár slov ohledně vybavení. Ač se to nezdá,
tak pro silniční sprinty používám motokrosové oblečení.
Tedy prodyšnější a s chrániči, které jsou spíše pro
motokros než pro silnici. Začátečníka dnes vybavení
(boty, kalhoty, dres nebo bunda, rukavice, přilba) vyjde
od 15000 Kč a podle kvality třeba i na 80000 Kč.
Já mám věci starší, ale třeba přilbu mám silniční,
japonské značky Arai z roku 1993. Je to replika mistra
světa, japonského jezdce Kazuto Sakaty. Může se zdát,
že je stará, ale ve své době stála 13000 Kč a dodnes se
tato značka řadí mezi špičkové výrobky.
Teď zrovna mám tři motorky, je to ta zmíněná
Aprilia RS 250, dále veteránka Yamahu RD 350 YPVS
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a poslední stroj je motokrosový speciál Honda CRF 450.
U mě to vlastně funguje tak, že motorku dám do
pořádku, chvíli pojezdím a pak ji prodám a zase koupím
jinou.
Na silničních okruzích je můj idol Valentino Rossi.
Umí samozřejmě jezdit jako šampión, ale navíc dokáže
být úžasně lidský a umí rozesmát diváky sebemenší
hloupostí. V terénu obdivuji spousty jezdců, tam je
obrovská konkurence u nás i v zahraničí. Ovšem můj
idol je Jaroslav Falta, který byl v roce 1974 nepsaným
mistrem světa v motokrosu. Když se ostatní jezdci prali

<><><>

Dagmar Sedláčková, 54 let
skladnice
na Kovákově od roku 2003
Co si pamatujete jako první
tady, u nás, v Mrsklesích?
Nádherný výhled na město,
drahanské vrchy…
V čem vidíte největší rozdíl
Mrsklesy teď a před osmi lety?
Je vidět estetický rozvoj vesnice,
udržuje se okolí, hezká náves…
Máte v Mrsklesích místo, kam
ráda chodíte?
Určitě. Mám jedno místo v lese.
Připomíná mi to naši bývalou
chalupu.
Souhlasíte z rozšiřováním obce?
Do jaké míry?

a dřeli s terénem, on dokázal jezdit hlavou a vítězil
s lehkostí leoparda.
Do budoucna bych rád uspořádal nějaký závod
v okolí Mrskles, aby to bylo hlavně jako zábava pro
spoluobčany, samozřejmě bezpečné a přitažlivé.
Rozhodně se v této záležitosti musí oslovit
profesionálové, kteří mají zkušenosti a hlavně dobré
výsledky v pořádání takových akcí.
Šárka Zdařilová, Lenka Urbášková

Seznamujeme se

<><><>

V zásadě mi to nevadí. Hlavně ať
zůstane zachovaný ráz vesnice.
Váš názor na zabezpečení obce?
Zmínila bych bezpečnost silnice.
Kamióny, co jezdí dolů do
fabriky, nejezdí 50 ! Ale jak to
uhlídat, že?

křížovky, sudoku, sem tam sáhnu
po knize.

Plánujete dovolenou?
Jistě, plánuji. Určitě
k moři.

Jste spokojena s občanskou
vybaveností Mrskles?
Nemohu posoudit, nijak zvlášť ji
nevyužíváme.

někam

Jezdíte ráda k vodě? Přírodní
koupání
nebo
veřejná
koupaliště?
Vodu mám ráda. Jsem náročná.
(smích) Vanu a moře.
Vaše koníčky?
Ráda chodím na procházky, po
horách, tedy turistika, ale
neorganizovaná, podle svého
výběru. Doma u kávy si vyluštím

Kdo je u Vás větší kuchař? Vy
nebo manžel?
Většinou to zůstane na mě. Doma
i na chalupě. Nevadí mi to.

Líbí se Vám akce pořádané
v obci?
Líbí se mi, občas vyrážíme. Také
rádi navštěvujeme akce pořádané
našimi přáteli. Nenudíme se.
Jste optimista nebo pesimista?
Hmm, jak kdy, většinou optimista
s nádechem melancholie.
Ptala se: Simona Buriánková

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tomáš Nosek, 37let
profesionální řidič
v Mrsklesích od roku 1994

Co si pamatujete jako první tady V čem vidíte největší rozdíl
u nás, v Mrsklesích?
Mrsklesy teď a před deseti lety?
Manželku Romču.
Zásadní rozdíl ve vedení obce
a v organizaci Sokola. Vyměnili
Máte v Mrsklesích místo, kam
se členové.
rád chodíte?
Teď jsem nejradši u nás pod Souhlasíte z rozšiřováním obce?
pergolou. (smích) Líbí se mi celá Do jaké míry?
dědina, rád chodím zadem na Souhlasím. Jen do určité míry, aby
Kovákov. Je tam nádherný výhled se nenarušila komunikace mezi
do krajiny, přes „požár“.
lidmi, a hlavně co nejpomaleji.
Váš názor na zabezpečení obce?
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Naštěstí jsme v lokalitě, kde se to
zvládá v rámci „dědiny“. Je to
spojené s rozšiřováním obce, zatím
je zde komunita starousedlíků,
co mezi sebou nekradou.

Opakem je riziko na cestách,
časová náročnost. Díky kamiónu
jsem si uvědomil, jak mám rád
místo, kde žiju.

Jezdíte rád k vodě? Přírodní
koupání
nebo
veřejná
koupaliště?
Miluji vodu! Jsem rád: u jezera,
přehrady, na koupališti, na pláži,
Jak jste se dostal do organizace na oblázkové pláži, ve vaně, nohy
Sokol?
v kýblu…“(smích)
Lída Mádrová mě chytla za ruku, a
už jsem podepisoval přihlášku.
Plánujete dovolenou?
Plánujeme pořád. Uvidíme. Letos
V organizování akcí Sokola máte Luhačovice, kemp, stany.
zkušenosti. Co návštěvnost, je
dobrá nebo špatná?
Vaše povolání, jeho klady a
Veškerá návštěvnost závisí na zápory?
dobré propagaci a dobrém jméně Mezi klady řadím uspokojení
organizátorů, a také na použitých mých skrytých snů cestovatele.
lákadlech. Měli bychom mít více
trpělivosti s návštěvníky.
<><><>

Vaše koníčky?
Muzika. Nejen poslech, dávám si
dohromady koncerty různých
kapel. Rád vymýšlím program na
akce u nás pořádané. A taky rád
trávím čas pod pergolou, pořád se
tady něco děje.
Vaše životní motto?
Co si nepamatuji, to se nestalo.
Ptala se: Simona Buriánková

Turistický oddíl Mrsklesy

<><><>

Také my přinášíme alespoň pár zpráv o činnosti našeho Turistického oddílu. Pokud je pěkné počasí
trávíme co nejvíce času venku na hřišti nebo v lese. Podnikáme různé výpravy do okolí, kde hrajeme hry,
závodíme. Také jsme se podíleli na úklidu říčky Vrtůvky - a těch odpadků, co jsme odtud odnesli. Tradičně
jsme tento jarní úklid zakončili pod Ďáskovou zahradou, kde jsme si opékali špekáčky, občerstvili se pitím
a dostali něco dobrého na zub.
Blíží se prázdniny a tak nás za chvíli čeká poslední oddíl s dobrodružnou výpravou za pokladem.
A s prázdninami je tu i každoroční dvoutýdenní tábor na Markrabce. Letos nás čeká dlouhá cesta do Egypta,
kde se pokusíme odhalit nejedno tajemství pyramid, snad se při tom nesetkáme s žádnou mumií.
A jako bonus pro naše starší děti z oddílu chystáme akci na poslední červnový víkend. Děti se mohou s námi
podílet na přípravě stavby tábora. Práce bude dost, ale uděláme si čas i na nějakou hru.
K+H+K
Dobře se rozmyslete. Kterým směrem jede
autobus?

Zkuste Alíkovi vymalovat cestičku ke
klobásce.

Mateřská škola a
její děti <><><>

<><><>

Školní rok nám zase utekl jako když mávne
kouzelnou hůlkou, a budou prázdniny.
Dětičky, které přišly do školky 1. září byly
nesmělé a taky někdy uplakané, a dnes už
z nich
jsou
ostřílení
školkaři.
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Už absolvovaly relax v solné jeskyni, lyžařský výcvik, předplavecký kurz v olomouckém aquaparku a
v neposlední řadě i bruslení za školou na kolečkových bruslích. Ještě nás čeká „poslední spaní“ s předškoláky,
kteří nás v září opustí
a půjdou do 1. třídy ZŠ, a samozřejmě školní výlet na Ranč v Kostelanech u
Kroměříže, kterého se děti už nemůžou dočkat. Poslední červnový den se společně s paní starostkou
rozloučíme se všemi dětmi před prázdninami, ale hlavně vyprovodíme školáky do školy. Přes prázdniny
budou mít děti připraven odpočinkový a zábavný program, aby nabraly sílu na další školní rok. Takže HURÁ
NA PRÁZDNINY a nashledanou 1. září !!!
Renata Petrová
<><><>

Společenská kronika

<><><>

Narodili se…
Březen
Květen

Matěj Běhal
Nelly Navrátilová
Vítáme Vás mezi námi a přejeme mnoho dobrého do života.

Naši jubilanti ...
Srpen
Iva Vojáčková

Září
70
Ludmila Černošková
98
Věra Grůzová
82
Všem jubilantům přejeme zdraví, spokojenost a dobré lidi okolo.

Zemřeli …
Milouš Šlajer

Upřímnou soustrast.
<><><>

Z historie naší obce

<><><>

Procesí ke sv. Anně na Starou Vodu.
Procesí ke sv. Anně na Starou Vodu chodilo vždy první neděli v měsíci září. Po ranní mši svaté se
vycházelo z kostela ve Velké Bystřici. V čele procesí byl nesen kříž, za kterým šel bystřický pan farář
Jakubík. Pak následoval předříkávač a ostatní účastníci procesí. Z Velké Bystřice se pokračovalo po silnici
do Mrskles. U kříže se sochami sv. Floriána a sv. Jana Evangelisty před Mrsklesy se pan farář s procesím
rozloučil a vrátil se zpět do Bystřice. Procesí pak šlo za stálého modlení a zpívání nábožných písní lesem do
kopce do vesnice Jestřabí. Zde se před jestřabským kostelem se konala první zastávka. Účastníci posedali na
loučku před vchodem do kostela a pustili se do jídla, které si s sebou přinesli. Posilněni pak pokračovali
dále, prošli Velkou Střelnou a přes Smilov přišli do města Libavé. Zde procesí zastavilo v místním hostinci
na oběd. Když pak v odpoledních hodinách přicházeli ke Staré Vodě přišel je ke kříži před vesnicí přivítat
starovodský pan farář. Společně došli do kostela ve Staré Vodě, kde byla sloužena slavná mše svatá. Večer
se pak šlo od kostela s rozsvícenými svícemi ke studánce se svatou vodou. Průvod šel za zpěvu písně
„Kde údolí ku řece hora má sklon“. Při slově „Ave“ pozdvihli všichni svíčky nahoru. Když průvod ke
kapličce se svatou vodou přišel, skončil tu. Účastníci se rozešli po domech ve Staré Vodě na nocleh. Nejvíce
jich spalo ve mlýně naproti kostela. Spalo se jen tak na holé zemi.
Ráno pak někteří znovu zašli ke kapličce se svatou vodou, kde se napili a nabrali vodu do sklenic pro
příbuzné doma. Poté odešli do kostela na mši svatá. Následoval oběd v místním hostinci a pak se procesí
vydalo známou cestou domů. Až ke kříži za Starou Vodu je vyprovázel místní pan farář. Na rozloučenou
byl ke kříži položen věnec, který byl zakoupen za peníze vybrané mezi účastníky procesí.
Albín Doležel

11

Jedna bába povídala
☺ Pochvalu si zaslouží všichni ti (moc jich není, ale naštěstí jsou), kteří si udržují pěkné prostředí před svým
domem, často na pozemku obce.
☺ Na hřišti u správce je možno si zdarma zapůjčit sportovní vybavení (tenis a badminton, míče, florbalové
hokejky) a také zakoupit občerstvení.
☺ Prosíme naše občany o shovívavost v souvislosti s výstavbou nové ulice. Jedná se o prašnost nebo
práci o víkendu – firma se snaží splnit daný termín.
☺ Občané, kteří jsou nespokojení s rychlostí připojení na internet, nechť se obrátí na obecní úřad.
☻ Na mrskleském hřišti řádí vandalové. Je zde rozbitá vývěska a často poškozen nápis Sportovní areál
(někdo se do něj trefuje balonem).
☻ V rozestavěných domech se objevuje čím dál častěji vandalismus a krádeže, kdy neznámí neváhají pobořit
sloup nebo vlézt do rozestavěného domu a ukrást, na co přijdou. Buďme všímavější k tomu, co se děje
v našem okolí.
☻ V minulém čísle bylo vysloveno několik žádostí. Výsledek: šaty na Královský bál nikdo nepřinesl,
kostýmy na dětské akce pořádané Sokolem nikdo vyrábět nechce a výtvarné příspěvky do Zpravodaje taky
nic – jsme smutní.
☻ V naší obci jsou někteří motorkáři i motoristé bezohlední. Obcí projíždějí více než stanovenou rychlostí
a tím porušují předpisy. Nechť se nad tím zamyslí ti, kterých se to týká.
☻ Někteří sousedé narušují nedělní klid prací s motorovými pilami a sekačkami na trávu. V neděli
odpočíváme a sluníme se.

Sluncem prozáření letní dny ať vám jen občas skropí letní bouřka.
Na Zpravodaji spolupracovali: šéfredaktorka Mgr. Šárka Zdařilová, Ing. Lenka Urbášková, Miluše Foukalová,
Marie Liberdová, Simona Buriánková, Ing. Roman Sedláček (95% fotografií).
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: 21. 6. 2011, datum vydání příštího čísla 23. 9. 2011.
Tiskne: Obecní úřad Mrsklesy v nákladu 200 ks. Příjem článků a příspěvků: zpravodaj.mrsklesy@seznam.cz
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