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Milí spoluobčané,
začíná již 3. rok vydávání našeho Zpravodaje. Hodně jsme v redakční radě diskutovali, jakým směrem
by se měl Zpravodaj dál ubírat, protože upřímně - loňské zimní číslo nebylo nic moc. A vy teď můžete sami
posoudit, jestli se nám to povedlo. Tohle číslo Zpravodaje se zaměřuje na ekologii – na to, jak správně třídit
odpady, na úklid obce a na zlepšení jejího vzhledu. Snad se také už od příštího čísla povede změna tak,
aby kromě úvodního slova starostky dostali prostor pro vyjádření i ostatní zastupitelé.
Zastupitelstvo letos zasedalo 13. 2. za účasti České televize, kterou pozval p. Johan Rauer a schválilo
rozpočet obce ve výši 43.200 tis. Kč a výhled na léta 2012 - 2015, schválilo žádost o bezúročnou půjčku
a finanční příspěvky, nesouhlasilo s tím, že vyvěšený záměr prodeje pozemků byl výhradně pro místní občany
a odsouhlasilo pozemky 9-ti žadatelům. Bylo odsouhlaseno také pořízení nového územního plánu obce,
výhodně jsme uložili 2 končící termínované vklady, zefektivnili jsme složení stavebního výboru a rozpustili
kulturní výbor.
Na zasedání 5. 3. bylo schváleno přiřazení jednotlivých pozemků žadatelům, takže nakonec bude prodáno
8 pozemků z původního záměru 10, taktéž byly schváleny 2 bezúročné půjčky, finanční příspěvek TJ Sokol
Mrsklesy ve výši 42.800,-Kč a schválen odkup z investičního pojištění u Allianz Petrolinvest2.
Obec jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřské školy Mrsklesy do 30. 4. vyhlásí konkurz na
pracovní místo ředitelky v MŠ na dobu určitou 6 let podle Školského zákona § 166, odst. 3.
Budete včas informováni.
Přeji všem hodně jarního sluníčka.
Miluše Foukalová
starostka obce

<><><>

Dění v obci

<><><>

☼ Jménem Charity Olomouc děkuji všem,
kteří přispěli do pokladniček Tříkrálové
sbírky. V letošním roce se podařila
vykoledovat v olomouckém děkanátě
částka 1 086 333 Kč. Charita Olomouc
bude moci přímo použít 58% z celkové
částky na rozvoj sociálních služeb pro
seniory a lidi s tělesným handicapem.
Celková částka vybraná v naší obci činila
8.415 Kč. Poděkování patří také „našim“
koledníčkům z turistického oddílu, kteří
byli úžasní a měla jsem velkou radost
z toho, že to dělali s láskou pro druhé.
Marie Liberdová

☼ V poslední době jsem se setkala se 2 případy, kdy jsem se na vlastní kůži přesvědčila, jak s lidmi, kteří
se dostanou do „bludného kruhu“ finančních potíží, zatočí lidé z realitek, insolventní správce, který má
pomáhat při osobním bankrotu anebo fiktivní majitel jejich rodinného domu.
V případě Vašich finančních potíží se můžete obrátit na Obecní úřad a to podstatně dříve, než se začne
řešit exekuce. Plánujeme zavést každých 14 dní bezplatnou právní poradnu. O této službě budete včas
informováni.
Na web obce byly vloženy na záložce „Životní situace“ informace o webových stránkách Portálu veřejné
správy ČR- www.portal.gov.cz – zde lze najít hodně dobrých informací pro řešení různých životních
situací.
Miluše Foukalová
KAM S NÍM?
Jan Neruda si kladl tuhle otázku v jednom ze svým nejznámějších fejetonů a řešil složitý problém
se svým slamníkem už kolem roku 1870. Od té doby se mnohé změnilo. Každý občan České republiky
v průměru vytvoří za rok přibližně 300 kg komunálního odpadu. Kolik odpadu však skutečně vyprodukujeme
závisí na našem způsobu života. Množství odpadů můžeme ovlivnit jíž tím, co kupujeme a tím, jak s odpadem
naložíme. Mnoho věcí v našem odpadkovém koši se dá ještě využít. Na začátek několik rad, jak omezit
vytváření odpadů:
- nákup s vlastní taškou (nejlépe látkovou), odmítání zbytečného balení do dalšího obalu
- upřednostnění velkých balení, pokud je spotřebujeme
- pokud obal, tak ten, který je možné třídit
- upřednostnění výrobků z recyklovaného materiálu
- oprava rozbitých předmětů
- voda z kohoutku je mnohem kvalitnější a levnější než voda balená
- napájení spotřebičů ze sítě místo baterií
- opětovné využití obalu (např. kelímky od jogurtu pro sazeničky)
- omezení věcí na jedno použití (např. plastové nádobí, plenky)
- nepotřebný textil odvézt na charitu nebo využít při úklidu
- využití domácího kompostu, pokud je to možné
Skladba domovního odpadu (% hmotnosti)
22 % papír
13 % plasty
3 % nebezpečný odpad
18 % bioodpad

9 % sklo
35 % zbytek
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Rozdělení odpadů
•

•

•

•

VYUŽITELNÉ – jedná se o odpady, které je možné dále zpracovat (recyklovat):
o papír, plasty, sklo - pro ukládání těchto odpadů slouží barevné kontejnery.
o kovy – lze odevzdat ve sběrnách kovošrotu nebo ve sběrovém dvoře v Přáslavicích, o úklid kovového
odpadu se Vám každoročně v květnu postará i Sokol Mrsklesy, který pořádá sběr kovového šrotu
o kompostovatelný odpad – lze využít k domácímu kompostování nebo odložit do kontejnerů
na bioodpad, které budou v naší obci během léta k dispozici 1x měsíčně.
o výrobky podléhající zpětnému odběru
(kompletní použitá elektrozařízení) – lze odevzdat
u prodejce „kus za kus“ nebo odevzdat ve sběrovém dvoře v Přáslavicích nebo při svozu
nebezpečného odpadu v naší obci 2x ročně.
OBJEMNÉ – sem patří odpady, které se nevejdou do popelnic:
o starý nábytek (skříně, křesla, židle, pohovky, postele, matrace),
o podlahové krytiny (koberce, linolea),
o umyvadla, toalety, kuchyňské linky, kočárky, atd. k ukládání těchto odpadů slouží sběrový dvůr
v Přáslavicích a velkoobjemové kontejnery přistavené v naší obci 2 x ročně.
NEBEZPEČNÉ – tyto odpady mohou svými nebezpečnými vlastnostmi ohrozit životní prostředí a zdraví
lidí, proto se nesmí vyhazovat do popelnic.
o zářivky, výbojky, akumulátory, ledničky, mrazničky, nefunkční sporáky, pračky, pneumatiky,
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné
textilie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů a čisticích prostředků atd.
tyto odpady lze ukládat do sběrového dvora v Přáslavicích nebo využít mobilních svozů nebezpečných
odpadů vždy v období přistavení velkoobjemových kontejnerů.
o léky, které nebyly spotřebovány, nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je třeba odevzdat v lékárnách
o baterie a monočlánky - lze odevzdat v elektroprodejnách, do sběrného boxu umístěného v budově
Obecního úřadu Mrsklesy a v prodejně potravin u pana Malíka nebo ve sběrovém dvoře
v Přáslavicích.
OSTATNÍ – to jsou odpady, které zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít:
o znečištěné a mastné obaly od potravin, voskový papír, textil, porcelán, žárovky, popel a dále
odpad z kuchyně vč. zbytků z jídla (pokud není kompostován) atd. jde o jediný druh odpadů,
který patří do popelnic na směsný komunální odpad.

VYUŽITELNÝ ODPAD – jak správně třídit
PLASTY - ŽLUTÝ KONTEJNER – sběr plastů a nápojových kartonů.
patří sem: plastové obaly od potravin, pracích, čisticích a kosmetických přípravků a drogistického zboží
tj. PET lahve od nápojů ( sešlápnuté), čisté kelímky od jogurtů, másel, sáčky, fólie, igelitové tašky,
výrobky a obaly z plastů, obaly od CD disků, polystyrén v menších kusech – ne stavební!
patří sem: nápojové kartony (tetrapakové obaly) od mléka, mléčných výrobků, ovocných šťáv, vín prázdné, vypláchnuté a zmáčknuté.
NE : mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
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PAPÍR - MODRÝ KONTEJNER
Spotřeba papíru (nejen v ČR) neustále roste. Na jednoho obyvatele ČR připadá ročně spotřeba
cca 250 kg papíru, což je dvojnásobek spotřeby před deseti lety.
patří sem: noviny, časopisy, kancelářský papír i s kancelářskými sponkami, reklamní letáky, knihy, sešity,
brožury, kartony, rozložené papírové krabice, lepenka, kartón, čisté papírové obaly (např. sáčky
od mouky, cukru apod.), obálky i s fóliovými okénky.
NE : celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), kopíráky,
pauzovací papír, mokrý, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, voskový papír, tapety zašpiněné
od lepidla, zalaminovaný papír, vícevrstevné obaly s folií, použité dětské pleny a hygienické potřeby
(ty patří do popelnice).

SKLO - ZELENÝ KONTEJNER - sběr skla barevného, BÍLÝ KONTEJNER – sběr skla bílého.
Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu! Vytříděné sklo
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat
do nekonečna.
patří sem (zelený kontejner) : barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří.
patří sem (bílý kontejner) : sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE : keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zlacená a pokovená skla, zrcadla, obrazovky, zářivky
a výbojky.

KOMPOSTOVATELNÝ ODPAD
Bioodpad je organický odpad, který je nejlépe využíván při kompostování. Kompostováním je možné
získat kvalitní hnojivo pro vlastní zahrádku a ušetřit peníze za nákup drahých hnojiv. V případě, že není
možnost domácího kompostování, je možné tento odpad uložit v kontejnerech určených k tomuto účelu.
Tím se také zmenší množství odpadů uložených do popelnic. A v neposlední řadě – pokud takovýto odpad
uložíte do popelnice pak na skládce vytváří skleníkové plyny, ve spalovně brzdí hoření pro vysoký obsah
vody.
patří sem : rostlinný odpad se zahrady (listí, tráva), zbytky zeleniny a ovoce, slupky od brambor, vaječné
skořápky – nejlépe rozdrcené, poškozené a nahnilé ovoce a zelenina, čajové sáčky, kávová sedlina,
pečivo, zbytky jídel včetně potravin s prošlou záruční lhůtou, papírové obaly znečištěné potravinami,
piliny, hobliny atd.
NE : dřevo a větve ze stromů, maso, kosti, oleje z potravin, plevelné rostliny s vytrvalými oddenky, tekuté
a silně mastné potraviny, léky, textil, obvazy, nadměrné množství papíru, uhynulá domácí zvířata atd.
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VÝROBKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU - kompletní použitá elektrozařízení
- velké domácí spotřebiče (ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby,
topidla, radiátory, velké ventilátory, klimatizace, mikrovlnné trouby atd.)
- malé domácí spotřebiče (vysavače, šicí stroje, žehličky, topinkovače, rychlovarné konvice, fritovací
hrnce, mlýnky, mixéry, kávovary, fény, holicí strojky, hodiny, budíky, ventilátory, váhy atd.)
- zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (osobní počítače, notebooky,
klávesnice, myši, tiskárny, kopírky, skenery, el. psací stroje, kalkulačky, telefony, faxy, mobilní
telefony, záznamníky atd.)
- spotřebitelská zařízení (rádia, dataprojektory, videokamery, videa, fotoaparáty, DVD přehrávače,
mini věže,gramofony, MP3 přehrávače, CD přehrávače, zesilovače, el. hudební nástroje, el. chůvy
atd.)
- osvětlovací zařízení (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky atd.)
- elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, sekačky, ostatní nástroje).
- hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. hračky, videohry, el. sportovní vybavení atd.)
- lékařské přístroje.
☼ Nabídka sběrového dvora v Přáslavicích
Odpad se vybírá každou středu od 15 do 17 hodin a každou sobotu od 9 do 11 hodin.
Zdarma můžete odevzdat: veškeré elektrospotřebiče, olověné akumulátory z automobilů, papír, lepenku,
plast, polystyren, nápojové kartony, kov, sklo, monočlánky a baterie.
Zpoplatněný výkup:
- plast směsný, netříděný se zbytky stavebního materiálu (5 Kč/kg)
- pneumatiky (5 Kč/kg)
- objemný odpad (2 Kč/kg)
- zahradní odpad (2 Kč/kg)
ZÁVĚREM UVÁDÍME NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ JE DOBRÉ TŘÍDIT ODPAD
- třídění odpadu je ekologicky a ekonomicky výhodné.
- vytříděný odpad oproti směsnému odpadu přestává být odpadem a stává se cennou surovinou.
- větší množství vytříděného odpadu je pro obec ekonomickým ulehčením.
- za odpad, který nevznikne - neplatíme a také nezatěžuje životní prostředí.
Lenka Urbášková

Pozvánky na obecní akce
☼ V pátek 27. dubna od 16 hodin na hřišti na Kovákově začneme stavět máj.
Přijďte nám pomoct ho nazdobit a postavit. Občerstvení bude zajištěno, také
připravujeme táborák a snad bude i oblíbená stezka odvahy. Těšíme se na Vás.
☼ V neděli 13. května ve 14 hodin zveme maminky,
babičky a ostatní členy rodiny do kulturního domu
v Mrsklesích, abychom společně oslavili svátek matek.
Toto sváteční nedělní odpoledne zpestří vystoupení dětí
Mateřské školy Mrsklesy a živá hudba, která bude hrát
nejen k poslechu, ale i k tanci.
☼ V pátek 26. května od 16 hodin na hřišti na Kovákově proběhne kácení máje.
Občerstvení bude zajištěno.
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Informace z obce
☼ Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Dne 23. března budou v naší obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Budou umístěny
na obvyklých místech a v pondělí 26. března budou odvezeny. Do těchto kontejnerů nevhazujte
nebezpečný odpad!
Nebezpečný odpad bude zajištěn v sobotu 24. března přistavením zvláštních vozidel v 8.00 hod. na dolní
kovákovské křižovatce, v 8.20 hod. u hostince v Mrsklesích a v 8.40 hod. u kapličky.
Nebezpečný odpad: zbytky barev, laků, ředidel, olejů a pohonných hmot včetně obalů, výbojková
svítidla, baterie a akumulátory, nepoužitá léčiva, teploměry, elektrospotřebiče, televizory, ledničky,
zbytky hnojiv, herbicidů a insekticidů, výrobky obsahující azbest, polychlorované bifenyly a jiné
chemické látky.
☼ Z důvodu provádění kácení stromů na parcele č. 441/60 ostatní plocha (tj. v lesíku nad sportovním
areálem), které bude ukončeno 31. 3. 2012, bude možné po tomto termínu provádět úklid palivového
dříví z vyčleněné plochy včetně celkového vyčištění a spálení větví.
Kdo z občanů má zájem o toto palivové dřevo, které bude odměnou za kompletní úklid, má možnost
doručit zdejšímu obecnímu úřadu svou žádost.
☼ Za ještě krásnější obec Mrsklesy
Obec Mrsklesy se rozhodla podpořit květinovou výzdobu v naší obci a proto vyhlašuje 1. ročník soutěže Nejhezčí výzdoba domu (tj. výzdoba oken, balkonů, teras a průčelí domu) a Nejhezčí předzahrádka
v Mrsklesích (tj. prostor před domem). Hodnotit se bude celkový vzhled, originalita a barevná kombinace.
Soutěž začíná 1. 6. 2012 a končí 20. 8. 2012
Vaše tipy na vítěze můžete vhodit v zalepené obálce označené "Krásnější Mrsklesy" do poštovní schránky
Obecního úřadu nebo poslat mailem na adresu: ou@mrsklesy.cz. O vítězích rozhodne odborná komise
na základě tipů a vlastní prohlídky přímo v terénu.
Odměna pro vítěze: 1. místo 1000,- Kč, 2. místo 800,- Kč, 3. místo 500,- Kč.
Odměna vítězům bude slavnostně předána na akci Obecní den konané dne 25. 8. 2012.
☼ Úklid obce
Také se vám nelíbí ten nepořádek, který na nás vykoukl po odtání sněhu, okolo cest i lesíka na Kovákově?
Nám se také nelíbí, proto kromě tradičního čištění Vrtůvky, chceme letos vyčistit i tyto plochy a tak
se dne 24. března 2012, v den přistavení velkoobjemových kontejnerů, bude konat brigáda úklidu
obce. Sraz dobrovolníků v 9 hodin ve sportovním areálu pro úklid kolem Mrskles a u vodárky
pro úklid kolem Kovákova. S sebou rukavice, dobrou náladu a přibalte i slunečné počasí.

Společenská kronika
Narodili se mezi nás... Kristýna Seidlova, Timotej Hlisnikovský, Jakub Fiedor.
Ať se Vám mezi námi velmi líbí a máte spokojený život.

Naši jubilanti … Marie Mádrová, Vlasta Neužilová, Eva Nováková,

Jarmila Dosoudilová, Danuše Hekelová, Stanislav Říhovský,
Jan Sigmund, Petr Finsterle, Jan Hühnel.

Přejeme Vám pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásných zážitků v dalších letech.

Zemřeli … Zdeňka Sedláčková, Marie Beláčková, Vratislava Malíková.
Upřímnou soustrast.
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Díky přání některých jubilantů, kteří si nepřejí být uveřejněni vůbec nebo nechtějí uveřejnit svůj věk, bude
rubrika Jubilanti od teď vypadat takto. Jen pro upřesnění uvádíme, že se uveřejňují jubilanti od věku 70 let po
pěti letech a od věku 80 let každý rok.
Chystáme změnu ve vítání nových občánků do naší obce. Už ne jednotlivě v každé rodině, ale ve více dětech
s jejich rodinami proběhne vítání v Kulturním domě naší obce. Termín vždy přizpůsobíme dané situaci.
Na počátku roku 2011 nás, občanů Mrskles bylo 598. V průběhu tohoto roku nás opustili dva občané,
narodily se 4 děti, několik lidí se odstěhovalo, jiní se přistěhovali. Radostnou zprávou je, že rok 2012
přivítalo 605 občanů naší obce.
V tomto roce jsme připraveni oslavit jednu diamantovou svatbu a dvě zlaté svatby. Tímto bych ráda
upozornila na možné nedostatky naší evidence. Pokud takové výročí u vás v rodině tento rok očekáváte,
dejte nám prosím vědět. Bylo by smutné někoho opomenout.
Marie Liberdová

<><><>

TJ Sokol

<><><>

Letošní Silvestr začal pořadatelům již 30. 12. 2011 vpodvečer, kdy začali s výzdobou sálu a přijímali dary
do tomboly, pokračoval dopoledne 31. 12. 2011 chystáním bufetu a končil až 1. 1. 2012 v odpoledních
hodinách úklidem sálu. Návštěvníky silvestrovské oslavy celým večerem výborně hudebně i moderátorsky
provedla kapela SIRIUS, moc se líbilo taneční vystoupení Kláry Buriánkové, úspěch slavila bohatá tombola
a aplaus sklidil i sokolský ohňostroj. Veliké poděkování patří všem lidem ochotným strávit silvestrovskou noc
„ve službě“ (tj. v obsluze, a že takové lidi sehnat je vskutku tvrdý oříšek) a také všem, kteří přispěli do naší
tomboly a v neposlední řadě i Obci Mrsklesy za finanční spoluúčast.
Lenka Urbášková
11. února 2012 se konala v kulturním domě výroční valná hromada TJ SOKOL Mrsklesy. Úvod patřil
poděkování panu Vratislavu Vojáčkovi za jeho dlouholetou činnosti ve funkci pokladníka. Následovalo jako
obvykle zhodnocení činnosti za rok 2011, pokladní zpráva, revizní zpráva a schválení plánu činnosti na rok
2012.
Svoji zprávu přečetl také zástupce oddílu fotbalu Matěj Smrček a všichni se tak mohli dozvědět,
že SK Mrsklesy se podzimní část fotbalových zápasů velmi vydařila, skončil na 1. místě a má naději
na postup do vyšší soutěže.
Také došlo ke změně na postu vedoucího revizní komise, kdy pana Vratislava Vojáčka nahradí Pavel Fiedor,
ale pan Vojáček zůstane i nadále členem revizní komise.
Hlavním námětem diskuze bylo přijetí opatření k zamezení ztrát při pořádání sokolských akcí a také pořádání
Silvestra versus Předsilvestrovské, což již bylo výborem projednáno a letos se silvestrovská zábavu bude
konat v sobotu 29. 12. 2012 a akci ozvučí osvědčená skupina ELIXÍR z Přerova.
Lenka Urbášková
Letošní již 48. Šibřinky se konaly
v sobotu 25. únoru 2012. Akci ozvučila
skupina FAMO a tentokrát bych začala
od konce, kdy došlo ke konfliktu a menší
potyčce. Jelikož nikdy není možné
se zavděčit všem, tak i letos se našli
jedinci,
kteří
byli
nespokojeni
se Šibřinkami. Sama vím, že výběr
kapely nebyl nejlepší, proto na
vysvětlenou původně jsme měli
rezervaci u kapely L.I.F., která nám
ji ale v říjnu nepotvrdila.
Všechny
osvědčené kapely již měly obsazeno
a tak byla na základě prezentací na webu
vybrána kapela FAMO z Olomouce.
Bohužel jejich produkce byla taková,
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jaká byla. A to byl jeden z důvodů konfliktu s paní K., která nám vyčetla dost
nevybíravým způsobem nejen volbu kapely, ale také organizaci ostatních akcí,
a když pominu její úžasný „slovník“, kterým nás (mě) titulovala, tak nám
dokonce vyčetla i to,
že na dětském dni nebyl táborák pro děti, neboť
členové výboru Sokola rozkradli dřevo. Nemělo smysl jí něco vysvětlovat a
tak po jejím „teď mluvím já“ jsem jen hloupě mlčela. Poté co byla „hruběji“
požádána, aby odešla, se strhla menší rvačka s jejím manželem s tím, že s jeho
ženou tak mluvit nebudeme. Ona nás ale vulgárně titulovat a urážet může? Co
k tomu říct? … Ale na druhou stranu – akci jsme pečlivě připravovali,
v bufetu byly výborné chlebíčky a chuťovky a také zákusky od Romany
Noskové a paní Březinové. Také na soutěžní vstupenky mohli návštěvníci
vyhrát krásné ceny. Masek sice bylo tentokrát méně, ale kapacita sálu byla
naplněna a podle ohlasů, především přespolních, se lidé dobře bavili.
Lucie Vaculíková

Dětský karneval naše tradiční akce pořádaná pro děti již po 48. v neděli 26. února 2012. Tentokrát byla
účast opravdu velká, dětí se sešlo přes 60 a spolu s rodiči zaplnili celý sál. O zábavu se postarali šášové
Janička, Barča a jako moderátor šáša Lukáš.
Děti tancovaly, cvičily s nafukovacími balónky, soutěžily ve slalomu zručnosti s balonkem na lžičce,
prolézaly tunelem, malovaly na velký papír pastelkami i křídou, zpívaly písničky a recitovaly básničky.
Do soutěží se zapojili
i dospělí, kteří mohli pro své
děti
vyhrát
bublifuk.
A neměli lehký úkol, stejně
jako děti museli prolézt
tunelem, ale
šlo jim to
skvěle. Pro všechny byl
připraven
bohatý
bufet
s domácími tousty. A d ěti
nám opravdu daly najevo, že
se jim karneval líbil. Věřte,
že organizační zvládnutí
takhle náročného víkendu
není žádná maličkost, a proto
všem pořadatelům na obou
akcích patří obrovský dík.
Lucie Vaculíková
☼ Na závěr prosíme všechny nespokojené lidi, kterým se nelíbí činnost našeho výkonného výboru, aby nám
to přišli říct osobně na výborovou schůzi, které se konají jednou měsíčně v klubovně v KD Mrsklesy.
Termíny jsou zveřejněny na našich webových stránkách a ve vývěsce. Určitě je lepší si o problémech
promluvit v klidu a bez emocí.
Výbor TJ SOKOL

Pozvánky na sokolské akce:
☼ Na 31. 3. 2012 opět připravujeme VELIKONOČNÍ DÍLNU. Pokud už se nemůžete dočkat jara
a máte chuť a zájem – přijďte si zkusit ozdobit vajíčka 10 různými technikami, vyrobit si nebo koupit
věneček na dveře či jarní dekoraci na stůl, popovídat, pochutnat si na domácím bufetu, získat inspiraci, …
Vstup do jednotlivých dílniček je placený ( 7 - 70,- Kč). S sebou - tavicí pistoli, proutky, větvičky
břečťanu, nůžky
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☼ 28. dubna 2012 se v sále KD bude konat již 5. SLET ČARODĚJNIC. Těšit se můžete na: volbu Miss
čarodějnice a Miss Sympatie, dárek pro každou čarodějnici, čarodějnický dvojboj, půlnoční zkoušku
z lektvarů a jiná překvapení. K tanci a poslechu zahraje osvědčená skupina ELIXÍR z Přerova.

☼ Také něco pro děti - v pondělí 30. 4. pořádáme již 5. DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC. Co děti čeká,

to už jistě vědí. Novinkou ale bude, že připravujeme stezku odvahy s opravdickými strašidly. Klacky
na opékání špekáčků a baterky s sebou.

☼ V měsíci květnu opět proběhne SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Termín upřesníme.
☼ Jako každoročně chystáme oslavu Mezinárodního dne dětí. Letošní DĚTSKÝ DEN se bude konat
v sobotu 9. června 2012 na hřišti v Mrsklesích.

SK Mrsklesy
Rozlosování pro jaro 2012
Kolo

Datum

Den Čas

Soupeři

Stadion Rozhodčí

1.

31.03.2012 SO 8.30 SK Mrsklesy : Menčestr

Mrsk

Michal

2.

07.04.2012 SO 9.30 Hammers 01 : SK Mrsklesy

Slav

Mauthner

3.

14.04.2012 SO 8.30 SK Mrsklesy : KSN Masajové Mrsk

Bartl

4.

21.04.2012 SO 10.45 Juventus : SK Mrsklesy

Hol1

Kopečný

5.

28.04.2012 SO 8.30 SK Mrsklesy : Háger podlahy

Mrsk

Bartl

6.

03.05.2012 ČT 16.45 Erena : SK Mrsklesy

Slav

Kenša

7.

12.05.2012 SO 8.30 SK Mrsklesy : Inv.Bukovany

Mrsk

Bartl

8.

19.05.2012 SO 10.00 SK Mrsklesy : FC Koliba

Mrsk

Bartl

9.

26.05.2012 SO 8.30 FC Kanonýři : SK Mrsklesy

Hol1

Antoš

10.

02.06.2012 SO 8.30 SK Mrsklesy : FC Vikingové

Mrsk

Bartl

11.

09.06.2012 SO 8.30 Dyn.Bystrovany : SK Mrsklesy Bystr

Chaloupka

12.

16.06.2012 SO 8.30 SK Mrsklesy : Mlha team

Mrsk

Bartl

13.

22.06.2012 PÁ 18.30 Atl.Přáslavice : SK Mrsklesy

Přás

Drobný

<><><>

Seznamujeme se

<><><>

Sledujete dění v obci, jak?
Sledujeme. To víte, že víme, kdy jsou kontejnery
a kdy zase operetka. Někdy si to přečteme při
procházce na obecní tabuli, jindy ve zpravodaji
a rozhlas, ten nám tady „křičí“ přímo do oken.
Jak vnímáte rozšiřování obce?
Vesměs pozitivně, do vesnice musí přijít mladí lidé,
to dá rozum. Nové domy by měly do určité míry
navazovat na stávající zástavbu.
Jste spokojen s občanskou vybaveností obce?
Jsme rádi, že se co nevidět vybuduje kanalizace.
Některé dny jsou opravdu „voňavé“. V sobotu
a v neděli bychom uvítali pár autobusů, alespoň
do budoucna. Prozatím jsme schopni se dopravovat
autem, ale co pak?

Vlastimil Lehman, 59 let, agronom -chmelař
V Mrsklesích od roku 2000
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Navštěvujete akce v Mrsklesích, jaké Vám chybí?
Navštěvuji, ale moje práce má sezónní charakter,
třeba v době konání Obecního dne mám „chmelařské
žně“. Ale za chvíli jdu do důchodu, tak pak si to
užiju.
Čím se bavíte a o co se zajímáte?
Práce kolem našeho domu je pořád dostatek, tak
se bavím dodělávkami. A na zahradě mám rád
zeleninu i kytky, letos jsme měli krásné jiřiny,
ale rajčata nic moc, nebylo počasí. Dodělal jsem plot
a za garáží je dřevo na pořezání, taky dodělám
pergolu. Jako kluk jsem sbíral známky a třeba
se k tomu jednou vrátím. A teď, když už jsou holky
velké, s manželkou cestujeme. Vytáhla mě jednou

k moři, i když jsem se bránil, ale zalíbilo se mi tam
a teď si užívám pohodu na pláži, pod deštníkem,
na baru. (smích)
Vaříte? Jaké kuchyni dáváte přednost?
Nevařím, mám na to lidi. Mám tři dcery. (s úsměvem)
Převážně máme českou kuchyni, nebráním se však
žádnému ochutnávání nových jídel.
Jaká je podle Vás nejzajímavější cesta?
Cesty už dneska moc nejsou, všechno je konzumní,
pro mladý je to těžký.
Vaše životní motto?
Musí se žít naplno, aby si člověk ten život stačil užít!
Ptala se: Simona Buriánková

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Jsem spokojená, za mlada jsem si říkali, že by mohla
Marie Čepová, 68 let, důchodce
být osvětlena silnice do fabriky.
V Mrsklesích od roku 1975
Čím se bavíte a o co se zajímáte?
Mám okrasnou zahrádku kolem domu a chovám
králíky. Tím se zabývám už spoustu let a když mi
králíci “jdou“, mám z toho radost. Ráda jezdím na
zájezdy pořádané Sokolem. Čtu knížky, dcera mi
pomáhá s výběrem v knihovně, nejraději mám
historické romány.
Jaké kuchyni dáváte přednost?
Zásadně české, vařím klasická jídla. V létě grilujeme
s mladýma na zahradě. Když přijedou, mají nejraději
moje ovocné koláče.
Na co se těšíte?
Pojedu navštívit vnučku, má narozeniny. Tyhle
Sledujete dění v obci? Jak?
oslavy mám moc ráda. A taky na další akci, kde
Sem tam zajdu na schůzi a hlavně od sousedů.
mohu pomáhat prodávat v bufetu Sokola. Potkám
Jak vnímáte rozšiřování obce?
Vůbec mi nevadí, ať se dědina rozšíří. Dělá se tady se tam s mnoha známými.
Vaše životní motto nebo vzkaz spoluobčanům?
hodně pro mladé, tak ať jich tady máme dost.
Lidi, buďte k sobě ohleduplní!
Která služba Vám v obci nejvíce chybí?
Ptala se: Simona Buriánková

<><><>

Můj koníček je kůň

<><><>

Zeptal jsem se Jiřího Zdařila mladšího na jeho koníčka a je vskutku velmi zajímavý…
Co bys mi o svém koníčku řekl?
Vyrábím kostěné a dřevěné šperky, náramky
a náušnice z pletené kůže a ohlávky pro
bezudidlové ježdění na koních.
Jak dlouho už se tímhle vyráběním zabýváš?
Pořád něco rukama tvořím. Na základní škole to byly
různé papírové modely autíček, letadel nebo
domečků. Jistě to většina zná třeba z časopisu
ABC. Postupem času jsem se propracoval až ke
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kostěným šperkům a pletení z kůže, kterým
se intenzivně věnuji asi poslední 4 roky.
Jak jsi se k tomuhle dostal?
Bezudidlové ohlávky jsem začal vyrábět, protože
manželka je hipoterapeutka a při léčbě klientů
se využívá hlavně jízda na koni. Když jsme byli
u koní, tak mě jejich majitelka, zároveň i kamarádka,
požádala, zda ji můžu něco na výstroji opravit.
No a potom bylo potřeba vyrobit celou ohlávku,

k ohlávce vodítko, otěže, …
Můžeš nám prozradit nějaké detaily, podrobnosti
či pikantnosti?
Celkem mě překvapilo jak je náročná příprava
kožených řemínků. Materiál se neustále kroutí,
uhýbá, je to docela náročné na přesnost a trpělivost.
Jaké máš úspěchy s tímto koníčkem?

Úspěšně zásobuji kamarády originálními šperky
a mám obchůdek na internetových stránkách fler.cz.
Máš i nějaké další hobby?
Jsou to bojové sporty, aikido, iaido (čti jajdo - umění
tasení japonského meče) a v poslední době Systema.
Přes bojová umění jsem se dostal k japonským
mečům a k výrobě záštit a doplňků do užitných
souprav.
Díky za rozhovor. Roman Sedláček.

<><><>

Turistický oddíl Mrsklesy

<><><>

Pár měsíců uteklo jako voda a jsme tu zase, abychom vás informovali o tom, co jsme všechno za uplynulé
čtvrtletí podnikli.
Mimo našich pravidelných odpoledních středečních schůzek jsme spolu strávili i prosincovou noc.
Po ochutnávání cukroví, hrách a nezbytném promítání, kdy jsme zavzpomínali i na uplynulé tábory, jsme
si nachystali pelíšky v klubovně a spali a spali a… ráno se nikomu nechtělo domů.
Jednou z nejdůležitějších akcí byla tříkrálová sbírka. V sobotu 7. ledna po obědě jsme se sešli, oblékli
kostýmy a vyrazili do ulic. Počasí vcelku přálo a také díky milému přivítání u každého, kdo otevřel, nám naše
koledování rychle uběhlo. Na cestu domů jsme se zahřáli čajem, dali si něco na zub a s dobrým pocitem jsme
se rozešli. Ale ještě jedna odměna nás čekala – o měsíc později jsme se vydali na výlet do Olomouce. Mohli
jsme
si
prohlédnou
Arcibiskupský palác a občerstvit
se guláškem a buchtami. Jen
bazén jsme nestihli, proto jsme
zvolili náhradní program ve
Vlastivědném
muzeu,
kde
probíhala výstava „Poznej sám
sebe“. A tak jsme poznávali, jak
funguje lidské tělo a jeho smysly.
Každý vystavený exponát nebo
interaktivní tabule objasňovala
nějaký jev z oblasti biologie
či fyziky a bylo n tn
u é v eš
vyzkoušet a přijít věci na kloub.
Jsme rádi, že jsme mohli přispět
k takovéto dobročinné akci svou
účastí a těšíme se zase za rok.
K+H+K
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<><><>

Mateřská škola a její děti

<><><>

Za námi je Mikuláš spojený s „čertováním“, vánoční besídka, kde se i rodiče rádi
zapojili do vánočního tvoření spolu se svými dětmi, a už se těšíme na jaro.
V zimních měsících také skupina dětí úspěšně absolvovala lyžařský kurz
s lyžařskou školičkou Newman school na kopci v Hlubočkách. Koncem února
jsme oslavili masopust dětským karnevalem a maminky se opravdu vyznamenaly
a pořídily svým dětem nádherné masky.
V polovině března začne většina dětí jezdit na předplavecký výcvik do Aquaparku
v Olomouci. S přicházejícím jarem se děti opět těší na kolečkové brusle a hry na

školní zahradě, kde mají
mimo jiné i trampolínu.
Také se pomaloučku
připravujeme na oslavu
svátku matek spojenou
s veřejným vystoupením
v KD Mrsklesy, na kterou
srdečně zveme všechny
maminky,
babičky,
tetičky i veřejnost.
Vaše učitelky MŠ

<><><>

Z historie naší obce

<><><>

Tahle rubrika nás vrací do minulých let - buď na základě původních
záznamů nebo vzpomínkami skutečných pamětníků. Historie je obecně
známá, proto se chceme zaměřit přímo na dění v naší obci
a možná překvapíme znalce historie či přímé účastníky. Začali jsme tedy
přímo u zdroje a to otevřením obecní a školní kroniky na obecním úřadě.
Atmosféra zážitku, kdy člověk může nahlédnout do ručně psaných spisů
se těžko popisuje. Držet v rukou staré písemnosti působí silně emotivně.
A jak vlastně taková kronika vypadá? Silné pouzdro každou
kroniku dostatečně chrání a rovněž tak má každá tuhou vazbu. Školní
kronika je psaná na papíru, který se podobá dnešním školním sešitům, je
doplněna fotografiemi a zápisy, které se začínají vztahovat k roku 1873,
kdy byla postavena školní budova a v roce 1908 nadstavěna. První
shromáždění školních dětí je datováno k 27. 3. 1919 a počátek
pravidelného vyučování k 31. 3. 1919. Zápisy končí rokem 1977. Vidíme,
že materiál dostává věkem „zabrat“. Toho si naši předkové zřejmě všimli a pro vedení obecní kroniky správně
použili papír dostatečné tuhosti, přibližně výkresové čtvrtky. Obecní kronika je psána od roku 1966.
Ale vraťme se k textové náplni obou kronik. Od prvních řádků kroniky na nás nejvíce působí touha
českého obyvatelstva být svobodným národem ve svrchovaném státě. Tady musíme autenticky odcitovat
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úžasný text přímo ze školní kroniky, kdy interpunkce je naprosto původní a přesná:
„ Obec tato před 30-tiletou válkou úplně česká byla po této germanizována a měla býti úplně národu
ztracena. Leč duch český byl zde silný a přes veškeré nasílí udržela se v této obci značná česká menšina 1/3
všeho obyvatelstva. Tato menšina po tomto převratě předložila obecnímu zastupitelstvu, (v němž neměla tehdy
ani jednoho zástupce,) své požadavky a sice: 1. zastoupení v obecním zastupitelstvu a 2. zřízení české školy.
Zpupní Němci a odrodilci zdejší tuto žádost zamítli.“
Po tomto silně vlasteneckém úvodu bychom se v dalších Zpravodajích chtěli autenticky věnovat
historickým faktům naší obce a sdělit vám zajímavosti, o kterých jste možná vůbec neměli tušení. Vracet
se můžeme do doby počátku Mrskles, což je polovina 14. století, přes období Rakouska - Uherska,
období 1. a 2. světové války a také do let normalizačního režimu.
Roman Sedláček, Simona Buriánková
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Prosíme všechny, kteří mají vědomosti o domech v naší obci,
na nichž jsou vyryty tyto letopočty, aby se spojili s redaktory.
Rádi bychom bližší informace o těchto domech a místech
uveřejnili v dalších číslech Zpravodaje.

<><><>

Knihovna Mrsklesy

<><><>

Obecní knihovnu najdete v 1. patře obecního úřadu a otevřeno má vždy
v pondělí od 14 – 17 hodin. Knihovnicí je paní Seidlová.
V majetku naší obecní knihovny je 1.381 knih. Navíc stále probíhají výpůjčky
s knihovnou města Velká Bystřice a s městskou knihovnou v Olomouci.
V minulém roce obec zakoupila 11 nových titulů za 1.757,- Kč. Myslím, že by
stály za prozkoumání.
V tomto roce je zamýšlen další nákup velmi zajímavých knih. Novinkou
je zpřístupnění veřejného internetu v knihovně. Ale mnoho z nás ví, že kvalitní
čtení prostě internet nenahradí.
Šárka Zdařilová
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<><><>

Místo
sudoku –
děti <><><>

Tentokrát pro
zajímavou a
luštěnku. Kdo
celý Zpravodaj,
neb spousta
skrývá právě ve
Věřím, že
zažehne chuť
z Vás. Těšíme
…

změnu přinášíme
podnětnou
pozorně přečetl
vyluští ji hravě,
informací se
Zpravodaji.
poselství v ní
k akci u mnoha
se na shledanou

křížovek a
nejen pro

1
2 3 4 5
9 10 11 12 13
17 18 19

6
7 8
14 15 16

Mrskleský lide
na Kovákově
27. 4. od 16. hod.

1. Na jaře se z teplých krajin vracejí?
2. Někteří lidé kolem sebe často odhazují …
a hyzdí tím okolí a přírodu.
3. Kolik obyvatel má naše obec? (zaokrouhleno
na stovky)
4. Kolik dní je od konce Masopustu do
Velikonoc?

5. Poslední týden před velikonocemi – jak se
říká středě?
6. Po smrtné neděli následuje jaká neděle?
7. Jakou novou sportovní pomůcku mají děti
v naší školce na zahradě?
8. O smrtné neděli se vynáší?
9. Základem májky je stromový …?
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10. 13. 5. v obci oslavíme svátek …?
11. Kalendářní měsíc, lásky čas je …
12. Kolik nových knih obec loni koupila do naší
obecní knihovny?
13. Část obce, kde májku tradičně stavíme?
14. Koncem února na poli mezi Velkou Bystřicí
a Mrsklesy vzniklo jezero. Kdo ho obýval?
15. O velikonocích ženy malují a zdobí …?

16. Co si kluci pletou o velikonocích?
17. Jaký největší svátek nás čeká v jarních
měsících?
18. Poslední týden před velikonocemi – jak se
říká čtvrtku?
19. Máme jarní a podzimní rovnodennost. A letní
a zimní …

Jedna bába povídala
☺Redakce Zpravodaje hledá spolupracovníka, který umí dobře pracovat v MS WORD a je schopen jedenkrát
za čtvrtletí graficky upravit 12 - 16 stran textů do Zpravodaje. Bližší informace na Obecním úřadě.
☺Víte, kdo zachránil silně podchlazeného staršího muže, ležícího na zemi kousek od svého domu? Byla to
paní, která v brzkých ranních hodinách sytí naše poštovní schránky tiskovinami – ještěže pracuje tak časně!
☺ Když po obci volně pobíhá neznámý pes, volejte nejprve na Obecní úřad.
☺ V restauraci Miracle (u Poláchů) se dobře vařilo. K 16.3.2012 došlo k zásadním změnám, budeme Vás
Informovat.
☺V hostinci U zastávky zase točí dobré pivo, ale je tam nakouřeno a chybí řádné vybavení na WC.
☺Na Kovákově už si lidé neuklízí chodníky, ale ozvala se omladina, že by šli na brigádu a pomohli tak
Kovákov dát zase do pořádku.
☻Lidičky, čím topíte v kamnech na tuhá paliva na činžáku i jinde? Občas se venku nedá dýchat!
☻Když bylo zpřístupněno ovládání zvonkohry u vánočního stromu, ukradli nám výsadbu – v zimě, k čemu?
☻T-mobile prostě nebude investovat do pokrytí signálu v Mrsklesích. Nepomohla ani Vaše petice.
☻30. 12. 2011 byl v ohradě za Kovákovem ubodán beran. Mstít se na zvířatech? FUJ!
☻Udávání a podávání trestního oznámení – že by nový fenomén v naší obci?
☻Na sokolské akce stále chodí paní K., je nám záhadou proč, když se jí nelíbí!
☻Mladý V.Ď. z Hluboček jezdí u nás po obci nebezpečně rychle autem. Kdy, že mu bude 18 let?
☻Hospodští štamgasti – Váš kamarád už s Vámi nebude hrát karty, protože přišel o prsty.
☻Občan na dolním Kovákově odpaluje golfové míčky na pole. Chodci pozor, může způsobit zranění!
☻Mladí kovákovští puberťáci V.G., P.G., a O.S. bili do hlavy staršího p. R.G. K tomu se nedá nic dodat!!!
☻Víte, že přes zimu k nám zalétal dravec a trhal na zahradě slepice?
☻Na Kovákově stále štěkají psi. Jsou velmi slyšet a je to nepříjemné.
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☺Poděkování
- za nazdobení vánočního stromu na Kovákově.
- manželům Lahnerovým za to, že si k sobě vzali 5- ti letou fenku zaběhlou z Lošova, majitel ji po týdnu
našel a byl šťastný.
- všem dárcům – výtěžek z tříkrálové sbírky byl o 10,7% vyšší než loni (letos 8.415,- Kč, loni 7.870,- Kč)
- ing. Slámovi za to, že je konečně doplněna kronika obce.
- dětem za kluziště na Kovákově - D. Frýba, F. Nábělek, sestry Gruzovy a M. Lindvai ml.
- starostce Foukalové za to, že nechala odstranit na kovákovské zastávce lavičku. Někteří naši mladší
občané si ze zastávky udělali „kulturák“ po svém - dělali tam nepořádek a zastávku znehodnocovali.
- pyrotechnikovi Policie ČR za likvidaci - v lesíku, kde se teď provádí výřez, byla aktivní bomba.
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Fotografie:
Pytle odpadků pohozené u cesty
Moskevská
Informační cedule mluvící sama za sebe
Pneumatiky u vedlejší cesty Moskevské
Výtvarné vyjádření na hřišti v Mrsklesích
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