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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s činností zastupitelstva obce, které se za uplynulé období sešlo třikrát.
Na 83. zasedání 13. 7. schválilo novou směrnici pro poskytování bezúročných půjček. Podstatnou změnou
je poskytnutí půjčky ve dvou částech: 30% půjčky obdrží žadatel na svůj účet do 7 kalendářních dnů po podpisu
smlouvy, 70% žadatel obdrží na svůj účet na základě předložených zálohových nebo řádných faktur
do 7 kalendářních dnů. ZO odsouhlasilo poskytnutí jedné bezúročné půjčky, prodej 9 stavebních parcel
stavebníkům a souhlasilo s textem kupní smlouvy s předkupním právem obce v případě nesplnění podmínek
stanovených v kupní smlouvě. ZO vzalo na vědomí informace z kontrolních dnů stavby inženýrských sítí.
Taktéž odsouhlasilo Dohodu o partnerství za účelem možnosti využívání mobilního zařízení pro kompostárnu
ve Velké Bystřici našimi občany a vzalo na vědomí petici, podporující zachování poplatku ve výši 500,- Kč
za 1 tunu uloženého komunálního odpadu na skládku. V návrhu nového zákona o odpadech je uvažováno
s razantním snížením poplatku až na 100,-Kč za 1 tunu a zbytek rozdělit mezi kraje a Státní fond životního
prostředí a tímto si „naspořit“ na spalovny, které by měly být v každém kraji.
Na svém zasedání 15. 8. ZO odsouhlasilo záměr prodeje 2 stavebních parcel a schválilo rozpočtové opatření
č. 2, které snižuje rozpočet obce v příjmové a výdajové části z původních 79 mil. na 59 mil., kde jednou
z položek ovlivňujících snížení rozpočtu je nižší příjem ze skládky. Schválilo také žádost Matice svatokopecké
o příspěvek na opravu vstupních prostor baziliky na Svatém Kopečku.
Na zasedání 5. 9. byl ZO schválen prodej 2 stavebních parcel a odsouhlasena cenová nabídku firmy Smětal,
s.r.o. Bystrovany na demolici domu č. p. 32. Více podrobností z jednání ZO najdete na www.mrsklesy.cz.
Ještě jedno upozornění na závěr - ve zpravodajství se objevila informace o pokutování za neodevzdání
propadlých pasů. Tyto pasy lze vrátit na pasovém oddělení Magistrátu města Olomouce, ve 2. poschodí.
Budova se nachází vedle Katastrálního úřadu.
Přeji Vám všem hodně krásných podzimních dní.
Miluše Foukalová
starostka obce
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<><><>

Jak to vidí ouřadové

<><><>

Zúčastnili jste se letošního Obecního dne s mottem „Od nevidím do nevidím“? Zajímá nás Váš názor
na něj.
Miluše Foukalová - Soutěže připravené ve spolupráci s Tyflocentrem byly zajímavé
a určitě pro zúčastněné občany poučné a zábavné. Pro přihlížející však byly zdlouhavé.
Turistický oddíl, motorkáři, táborák a večerní diskotéka - to už neodlučitelně patří
k obecnímu dni. Myslím si, že se obecní den vydařil a děkuji touto cestou všem, kteří se na
jeho přípravě podíleli.

Marie Liberdová - Účast na Obecním dni je pro mě samozřejmostí. Jednak na této obecní
akci mám určité povinnosti, ale hlavně se vždy těším na společně prožité odpoledne se všemi,
kteří se přijdou pobavit anebo si jen tak sousedsky popovídat. Z letošního Obecního dne mám
smíšené pocity. Sluníčko se zřejmě postaralo o menší návštěvnost a hry s nevidomými byly
opravdu časově náročné. Projevil se také ne příliš velký zájem o fotbálek. Podařilo se sestavit
pouze dva týmy - asi nemáme sportovce. Naopak měly úspěch motorky a zkouška denních
činností nevidomého. Já jsem si s dětmi prošla úžasnou cestu starým Egyptem, kterou
připravili vedoucí turistického kroužku Mrsklesy a je mi velice líto, že probíhala celkem pozdě. Příjemné bylo
posezení s harmonikou a také mini diskotéka opět nezklamala. Při přípravě příštího Obecního dne,
a předpokládám, že opět bude, nesmíme zapomenout na negativa toho letošního.
Mgr. Šárka Zdařilová – Na letošní oslavě Obecního dne jsem byla jednou z hlavních
organizátorek. Mě osobně se den velmi líbil. Možná to podle ostatních organizátorů nebylo
úplně košér, jak by oslava obecního dne měla probíhat, ale ve vašich očích jsem viděla zájem
a vím, že se hnulo nejedno srdce. Příští rok bude oslava více jen naše, žádné výjimečnosti, ale
ráda bych na druhou stranu viděla větší zájem a účast občanů. Zdá se mi, že se naši
spoluobčané namlsali či přímo přejedli jedné akce za druhou, proto i já jsem zastánce pořádání
oslavy jednou za pět let.

Ing. Miroslav Urbášek - Osobně se mi líbilo, že akce s nevidomými mě donutila přemýšlet
o tom, jak to v naší vidomé společnosti mají těžké. Také soutěž s nevidomými byla dobře
nachystaná, ale i díky absenci laviček s výhledem na hřiště, byla soutěž minimálně sledovaná.
Mnozí seděli za boudou v lesíku a neměli šanci akce na hřišti sledovat. Myslím, že možnost
dobře vidět na hřiště a zároveň být blízko bufetu, by bylo vhodné vyřešit.

Luděk Ďásek - Stejně jako v předchozích dvou letech, kdy se uskutečnil na sportovním
areálu v Mrsklesích Obecní den, jsem byl jeho účastníkem i v letošním roce. Bohužel kvůli
přetrvávajícím zdravotním jsem se nemohl účastnit fotbalového klání, které je pravidelně při
této akci pořádané.
Uspořádání obecního dne si vždy vyžádá od mnoha osob nemálo osobního času, který věnují
přípravě a organizaci této akce. A za to jim všem patří uznání. Zvláště pak si zaslouží
pochvalu ti, kteří organizovali soutěžní hry s nevidomými.
Letošní obecní den, co se týká počasí, se opět vydařil, i když ve večerních hodinách se citelně
ochladilo a později dokonce začalo pršet. Z mého pohledu mi však připadá, že účast občanů na této akci je rok
od roku menší. Dokonce jsem z některých úst slyšel i otázky „Proč se obecní den pořádá každý rok? Nebylo by
lepší ho pořádat vždy za určité období?“. Osobně s názory těchto občanů souhlasím a myslím si, že s ohledem
na množství dalších uskutečňovaných akcí v průběhu roku by opravdu stálo za to, zamyslet se nad těmito
otázkami a obecní den pořádat vždy při příležitosti kulatého výročí – 1x za pět let. To proto, aby se z něj nestala
pouze nějaká pravidelná povinnost. Teď mě určitě mnozí z vás budou kritizovat. Ale pokud vím, tak je to zatím
jen můj názor a každý ze zastupitelů dostal stejnou otázku s možností se k obecnímu dni nějak vyjádřit.
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K letošní organizaci mám ale jednu připomínku. Jako každý rok, tak i letos, byli osloveni vedoucí našeho
Turistického oddílu, aby připravili pro děti nějaké zajímavé akce. Přes počáteční komunikační problémy
s hlavní organizátorkou akcí se vše nakonec domluvilo a bylo vedoucími po několikadenní činnosti řádně
připraveno včetně nákupu sladkých odměn pro každého účastníka. Jenže v letošním roce se hlavně propagovaly
akce s nevidomými a na věci turisťáků už nějak nezbyl čas. Vedoucí byli kvůli tomu dost znechuceni
a obávám se, že pokud se bude i další rok pořádat obecní den v podobném stylu a budou vedoucí požádáni
o přípravu nějakých pro děti zajímavých her, tak jejich reakce právě z tohoto důvodu může být negativní.

Petr Stratil - Dle mého názoru bych obecní den pořádal např. při výročí osamostatnění obce
třeba jednou za 5 roků. Obzvláště v dnešní době úsporných opatření a snížení příjmu do obecní
pokladny není podle mého vhodné organizovat za obecní peníze velkolepé akce a uspořené
peníze uložit na dobu, kdy obec přestane inkasovat poplatky za uložení odpadu.
Ptala se: Lenka Urbášková
<><><>

Dění v obci

<><><>

Obecní den v obrazech: chůze s bílou holí,
denní činnost - mazání chleba, 3 soutěžní týmy na
společné fotce, jízda na tandemu, stan turistického
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oddílu. Fotila Jitka Trnovcová.
Na 2. září bylo naplánováno vystoupení dvou folklorních souborů v kulturním domě. Soubor
z Uzbekistánu však nedostal víza, a tak jsme se mohli těšit jen na vystoupení folklorního souboru
z Mexika - Compaňía Folclórica Orizaba. Před samotným vystoupením proběhla v přísálí prodejní
výstavka ručních výrobků a výpěstků, včetně prodeje domácího cukroví. Obzvláště o domácí cukroví byl
velký zájem a během půl hodiny bylo
vyprodáno. Ale ke shlédnutí i zakoupení
bylo i mnoho dalšího – okrasné dýně
a oleandry, náušnice a náhrdelníky,
originály vytvořené ubrouskovou technikou,
háčkované čepičky, věnečky pletené
z papíru, keramika, ručně vázané přívěsky
na klíče a mobily, vyřezávané přívěšky na
krk z parůžků, fotografie a spousta jiných
skvostů. Naši občané jsou zkrátka zruční
a šikovní. „ Přidali se“
i „mexičané
se svými výtvory - náhrdelníky, přívěsky
a upomínkovými předměty.
V 19 hodin začalo hodinové vystoupení
mexického souboru. Až běhal mráz po zádech při ukázce stepujícího tance „ jako jeden muž“, při němž byli
všichni oděni do černých přiléhavých kostýmů. Při dalších tancích nám předvedli své zvyky spojené
se svatbou a křtem dítěte. Závěr patřil tanci podobnému dupáku ve sněhobílých nadýchaných kostýmech.
Vše doprovázeli mexičtí hudebníci. Někteří z nich hráli na neuvěřitelné nástroje - dřevěnou bednu a na čelist
osla s 5 zuby. O krasavci s houslemi
ani nemluvě. No prostě zážitek!
Souboru jsme připravili malé
pohoštění, dostalo se i na zpívání
a společné foto.
Příští rok dopřejeme tyto zážitky
obci
Přáslavice
a
napřesrok
přivítáme zahraniční soubory zase
u nás v obci.
Miluše Foukalová

Pozvánky na obecní akce
☼ 15.10. Posezení se svatebčany zlatých a diamantové svatby před Posezením s písničkou.
☼ 12.11. vystoupí operetní umělci z Moravského divadla v Olomouci.
☼ 27.11. Rozsvícení obecního vánočního stromu.

Informace z obce
☼ KONTEJNERY NA BIO ODPAD – budou v naší obci přistaveny v pondělí, 10. října 2011 a to na
Kovákově na točně u hřiště, v Mrsklesích u hostince a u kaple. V úterý 11. října 2011 budou odvezeny.
Do těchto kontejnerů patří BIO odpad ze zahrad a domácností – NEPATŘÍ TAM DŘEVO! Proto větve ze
stromů, případně jiné dřevo do kontejnerů nevhazujte, jinak znehodnotíte obsah celého kontejneru, který
se pak jako velkoobjemový musí odvézt na skládku a samozřejmě také zaplatit.
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☼ KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – budou přistaveny v pátek 14. října 2011 a to na
Kovákov spodní křižovatku a točnu u hřiště, do Mrskles k hostinci a ke kapli. Odvoz kontejnerů bude
v pondělí 17. října. Prosíme o ohleduplnost a udržování pořádku kolem kontejnerů.
☼ NEBEZPEČNÝ ODPAD – jeho svoz bude uskutečněn v sobotu 15. října 2011 – v 8.00 hodin na spodní
křižovatce Kovákov, v 8.15 hod. u hostince v Mrsklesích a v 8.30 hod. u kapličky v Mrsklesích. Tento
nebezpečný odpad je nutné přivézt na určené místo v daný čas. Není možné skladovat na těchto místech
tento odpad dříve.
☼ NABÍDKA POPELNIC – Obecní úřad nabízí občanům prodej plastových popelnic na kolečkách – 120 l
za 816,- Kč a 240 l za 1.026,-Kč.
☼ NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB KOMINICTVÍ ŠEVČÍK– Obecní úřad přijímá žádosti
o kontrolu a čištění komínů, které bude provedeno ve dnech 5. a 6. prosince 2011. Cena za čištění
+ vybírání pevných částic jednoho komínu je 120,- Kč, cena kontrolní (povinné) zprávy činí 500,- Kč
s prodlouženou platností na 5 let. Čištění se týká komínů jak na pevná paliva, tak i na zemní plyn. Zájemci
o tuto službu se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Mrsklesích.
<><><>

TJ Sokol

<><><>

Ve středu 20. července 2011 se uskutečnil
zájezd pořádaný TJ Sokol Mrsklesy spolu
s obecním
úřadem
do
Westernového

městečka Šiklův
Perštejnem.

mlýn

Zvole

nad

Westernové městečko se nachází uprostřed
překrásné přírody Českomoravské Vysočiny. Je
největším přírodním zábavným areálem v ČR.
Je zde mnoho atrakcí nejen pro děti – jízda na
koni a jízda zručnosti na elektrickém býku,
střelba z luku, rýžování zlata, projížďka
vláčkem s prohlídkou celého areálu. Také je
možno zapůjčit si dobový kostým a na vlastní
tělo si vyzkoušet, jak se v něm lidé kdysi
pohybovali a cítili.
Největším zážitkem byl ovšem samotný
program. Byli jsme svědky Westernové show s ukázkami původního indiánského tance, kovbojského umění
při práci s lasem, bičem a pistolemi, ale i samotného výcviku koně a lamy. Dále jsme v přírodním amfiteátru
shlédli divadlo - příběh z divokého západu, ve kterém jsme viděli herce i zvířata, nechyběli ani opravdové
výbuchy a pyrotechnické efekty.
Domů jsme se navraceli ve večerních hodinách, příjemně unaveni a plní neskutečných zážitků. Myslím
si, že zájezd se velice vydařil a i počasí nám ten den opravdu přálo.
Lucie Klorová

Pozvánky na sokolské akce:
☼

TJ Sokol Mrsklesy zve všechny děti i rodiče v sobotu 24. 9. 2011 ve 14.00 hodin
na kovákovské hřiště na akci: HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Pro děti budou dle věku
připraveny trasy lesem s úkoly a luštěním zaklínadla a tvořivá dílnička. Skupiny vychází ve 14.15 hodin!
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v sobotu 1. 10. 2011

☼ Letos budeme opět POUŠTĚT DRAKY a to v neděli 9. 10. 2010 od 15.00 hodin na poli pod vodárkou.
Jako každoročně dojde i na pečení brambor. S sebou draky, nejlépe vlastnoručně vyrobené, a brambory.
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☼ TJ Sokol Mrsklesy zve všechny v sobotu 15. 10. 2010 od 17.00 hodin do kulturního domu
na tradiční POSEZENÍ S PÍSNIČKOU.
☼ V sobotu 30. 10. 2010 se uskuteční KRÁLOVSKÝ BÁL A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
OBCÍ. Na programu je tvořivá dílnička, bál s tancem a soutěžemi a od 17.30 hodin lampiónový průvod.
Těšíme se na všechny prince, rytíře, princezny, služebné i veškeré dvořanstvo od 15.00 hodin v sále KD
Mrsklesy.
☼ Srdečně všechny zveme poslední listopadovou neděli 27. 11. 2010 na VÁNOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU
od 14.00 hodin do kulturního domu. Přijďte si vyrobit nebo zakoupit tradiční či netradiční adventní
věnec, věneček na dveře, svícen či stromek v květináči. Na letošní ročník jsou opět připraveny nové
vzory výrobků. Nebo přijďte jen tak posedět, popovídat si, nasát předvánoční atmosféru a inspiraci
a ochutnat náš punč.
☼ Především pro všechny děti připravujeme na sobotu 3. 12. 2010 ve 14.00 hodin v KD již 4. netradiční
Mikulášskou nadílku – MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ. Těšit se můžete na tvořivou dílničku, ve které si
vyrobíte dárek, na vyrábění ozdob na stromeček a snad nakonec i ten Mikuláš přijde.
<><><>

Sportovní dění

<><><>

Sokolské cvičení pro dívky od 10 let, ženy i babičky
Cvičit začneme ve čtvrtek 6. 10. od 19.00 do 20.00 hodin v kulturním domě v Mrsklesích. Cvičení opět
povede paní Dagmar Maršálová. Ke cvičení kromě již používaných pomůcek byly nově zakoupeny i overbaly
a fitness posilovací pásy. S sebou si vezměte sportovní obuv, karimatku, pití a 20 Kč.
Dne 23. 7. 2011 proběhl na hřišti v Mrsklesích 22. ročník
Memoriálu Františka Řezníčka, fotbalový turnaj v malé
kopané. Turnaje se účastnilo 15 týmů Olomouckého kraje a měl
výbornou sportovní úroveň. Hráči všech týmů převedli krásný
a bezkonfliktní fotbal, plný nádherných fotbalových akcí.
I podle přítomných diváků, kterých se během dne sešlo
dostatek, se turnaj velmi povedl. Kladně se o turnaji vyjadřovali
i přítomní hráči. O dobrý průběh celé akce se staralo více jak
10 pořadatelů.
.
Velké díky patří všem, kteří pomohli uskutečnit turnaj, také
obci Mrsklesy a hostinci U zastávky za sponzorský dar pro
vítěze turnaje. Také bych chtěl poděkovat Panu rozhodčímu
Pavlu Bártlovi, Sanetrníkovi, Goldcheidovi a Kokymu
za velkou ochotu při organizaci mančaftů během dne..
Konečné umístění mužstev od prvního do posledního:
Hurikáni VB, Veteráni Hlubočky, Thajské masáže Olomouc,
Kamerun, SK Mrsklesy (Celnic), Buldoci, FC Fiasko, PPL –
Olomouc, SK Mrsklesy (Kladiváři), Rybízci, Mizerové, FC Stabil, Zelené Balet, Bílé Balet, MK Chelsea.
Matěj Smrček

Přinášíme Vám odpovědi na otázky, které jsme položili předsedovi
TJ SOKOL Mrsklesy Jiřímu Antoníčkovi a zástupci Realu HDO Mrsklesy
Janu Königovi.
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Jak během 4 let, co HDO hrálo fotbal za TJ SOKOL Mrsklesy, probíhala spolupráce mezi HDO
a Sokolem?
J. Antoníček: Úvodem chci říci, že jsem jeden z prvních zakládajících členů malé kopané v Mrsklesích
a dokud mi zdraví sloužilo, byl jsem i aktivním hráčem. Spojení s HDO Bystrovany ve mě vždy vyvolávalo
nedůvěru. Vysvětlím. Před sloučením jsme hráli také první ligu a to především s hráči, kteří měli vztah
k Mrsklesím. Nyní, když se podívám na hráče pobíhající na hřišti, tak nikoho neznám a jejich vztah
k Mrsklesím není žádný. Z toho jasně vyplývá, jaká je spolupráce mezi TJ Sokol Mrsklesy a HDO.
HDO si neuvědomilo, že nemůže vystupovat jako samostatně výdělečná jednotka, ale že je jeden z článků
v TJ Sokol Mrsklesy, kde platí určitá pravidla platná pro všechny. HDO si tedy nemůže vést vlastní
„účetnictví“, podepisovat vlastní sponzorské smlouvy, pořádat vlastní akce bez toho, že by o nich byl
minimálně informován výbor Sokola. Vzhledem k tomu, že na schůze nikdo z HDO nechodil a ani jinak
se s nimi nedařilo navázat kontakt a vzhledem k tomu, že s výjimkou sběru šrotu se do činnosti Sokola nijak
nezapojovali odpověď na otázku je jasná – spolupráce nefungovala.
J. König: Za starého vedení Sokola byla spolupráce bez jediného problému. Po změně ve vedení Sokola nic
než prázdno. (25 členů ve vedení Sokola – není možná domluva). Mimo jiné jsme dělali občerstvení pro hráče
a pro diváky. Zakázáno, povoleno za 300,-Kč na zápas. Platba obecnímu úřadu za pronájem občerstvovací
boudy - pozn. redakce. Když jsme dělali občerstvení, chodili diváci v hojném počtu. Fotbal se přece dělá pro
lidi. Když jsme skočili s tímto servisem pro diváky, hodně lidí přestalo chodit.
Co se letos změnilo?
J. Antoníček: TJ Sokol Mrsklesy již nadále nemohla akceptovat jednostranné plnění daných pravidel.
My jsme své finanční závazky vůči HDO plnili, HDO neplnilo nic. A tak výkonný výbor většinou hlasů
odhlasoval dočasný postoj vůči HDO, tj. pozastavení vyplácení cestovného do června tak , aby HDO zlepšilo
svůj "postoj" ke své mateřské organizaci. Na červnové výborové schůzi však bylo zhodnoceno, že k žádné
nápravě nedošlo, nikdo z HDO nedošel ani na žádnou výborovou schůzi a dokonce ani přes několikeré
urgence se zprávou o činnosti HDO na únorovou výroční valnou hromadu. Naší reakcí bylo neproplatit HDO
startovné.
J. König: Sokol nám přestal platit cesťáky a startovné a asi se někomu nezamlouvalo, že jsme byli úspěšní
(dvakrát 1, dvakrát 2). Teď hrajeme v Bystrovanech, tak snad se některým Sokolům bude lépe spát.
A závěr?

J. Antoníček: Je mi líto, že jsem se musel a členové TJ Sokol Mrsklesy taktéž, dozvědět, že mužstvo HDO
přestává hrát v Mrsklesích jen z doslechu. Zda – li končí i své členství v naší TJ nevíme, opět nám nikdo nic
neřekl. Zde je vidět, jakou mají úctu k dosavadnímu vystupování pod hlavičkou TJ Sokol Mrsklesy. Mrzí mě,
že nikdo neměl odvahu oficiálně přijít ukončit svou činnost, tak jako plnit si své povinnosti vyplývající
z pravidel TJ Sokol Mrsklesy, se kterými souhlasili. Je škoda, že zřejmě odchází i Jan König, který byl
u zrodu mrskleské malé kopané, u jejího vzestupu a velkou mírou se zasloužil, že dnešní sportovní areál má
profesionální podobu. Bohužel, je to jeho rozhodnutí.
J. König: Dnes to už je jedno, ale mám za to, že spousta funkcionářů Sokola se ze Sokola vytratí, až jim děti
dospějí. Rád bych se pletl, ale časem budeme vědět, jak to vlastně je.

Rozlosování pro družstvo SK Mrsklesy pro období podzim 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

26.08.2011
03.09.2011
09.09.2011
17.09.2011
22.09.2011
01.10.2011
07.10.2011
15.10.2011
23.10.2011

PÁ
SO
PÁ
SO
ČT
SO
PÁ
SO
NE

19.00
9.30
16.45
9.30
17.45
9.30
17.00
9.30
8.30

Menčestr : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Hammers 01
KSN Masajové : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Juventus
Háger podlahy : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Erena
Inv.Bukovany : SK Mrsklesy
Real Bukovany : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : FC Kanonýři
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2:3
3:2
1:4

Kumr
Bartl
Mauthner
Bartl
Švancara
Bartl
Miler
Chaloupka
Bartl

10.
11.
12.
13.

28.10.2011
05.11.2011
10.11.2011
24.03.2012

PÁ
SO
ČT
SO

8.30
9.30
17.00
9.30

FC Vikingové : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Dyn.Bystrovany
Mlha team : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Atl.Přáslavice

Kurel
Bartl
Coufal
Bartl

Sportovní talent naší obce – David Michálek, 36 let
V patnácti letech jako dorostenec začal hrát závodně badminton za Sokol Černovír. Účastnil
se krajských přeborů. Badminton je na fyzičku hodně náročný, tam je člověk pořád v pohybu. Z výsledků
krajských přeborů se pak sestavuje celorepubliková tabulka a v té David skončil v roce 1993 na 6. místě,
což je jistě velmi pěkný výsledek.
David je vyučený automechanik. Možná právě to jej přivedlo k dalšímu sportu, závodění na motokárách.
Začínal v 17-ti letech, táta byl mechanikem a David jezdcem. Jako zapálený motoristický fanda se rozhodl
složit motokáru z nejdostupnějších dílů. Koupil si speciální rám a postupně do něj začal montovat potřebné
díly, český vzduchem chlazený dvoudobý motor ČZ 125, manuální převodovku s šesti rychlostmi, nápravy,
pneumatiky, brzdy a pořádně tvrdou skořepinovou sedačku. Taková jako kdysi bývala ve starých tramvajích.
Tělo z ní pořádně bolelo, ale byla pevná. A jak vlastně se taková motokára řídí? Pod malým volantem
je u pravé ruky páka řazení rychlostí, chodí jen nahoru a dolů a levá ruka mačká páku spojky. Spojka
se používala jen na rozjezd, při závodech se řadilo přímo, aby byl závodník co nejrychlejší. Levá noha brzdí,
v autě naopak pravá, takže je to trochu nezvyk. Plyn
se přidává pravou nohou. Tahle kombinace udělá
z motokáry pekelně rychlou potvoru, která řeže
zatáčky jako blesk a zrychluje jako raketa.
Motokárové pneumatiky jsou velmi měkké, aby
dobře držely motokáru na trati a prakticky za jeden
závod se kompletně ojedou. David jezdil v kožené
kombinéze a specialitou byla obuv, protože nejlépe
vyhovovaly boxerské šněrovací boty, jejichž
podrážka byla velice tenká - to pro cit v noze při
ovládání pedálů. Více než fyzická příprava je u
tohoto sportu potřebná pořádná koncentrace.
David se účastnil přeborů ČSFR, kategorie strojů
s českými motory ČZ, což je dnes již historická
záležitost. Závody se pořádaly po celé republice,
nejvíce ve Vysokém Mýtě, České Lípě a samozřejmě také v Olomouci na bývalém spartakiádním stadionu.
Umísťoval se do 10. místa, většinou uprostřed startovního pole.
Každé závodění však vyžaduje hodně peněz, největší sponzor Svazarm končil a tak bohužel po dvouletém
závodění vše pomaličku utichalo, motokára se prodala a zůstalo plno krásných vzpomínek a technických
lahůdek, které poznal díky závodům.
A otázka na závěr: „Co ty a sport dnes“? „Jednoduchá odpověď - stále aktivně hraji fotbálek – malou
kopanou“.
Vyzvídal a sepsal: Roman Sedláček
<><><>

Marie Liberdová, 54 let
V Mrsklesích od narození
Váš nejsilnější (největší) zážitek
poslední doby?
Setkání s naší nejstarší občankou
Mrskles. 98 let je obdivuhodný
věk a když k němu přidáme

Seznamujeme se

pohodu a stálý zájem o dění
kolem, tak to je štěstí.
Jakou máte ráda kuchyni?
Vaříte nebo jste konzument?
Kuchyni mám ráda naši českou,
teď aktuálně není nad švestkové
knedlíky z bramborového těsta.
Vaření je pro mě samozřejmostí,
tak jako sníst si co si …..
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<><><>

Chtěla by jste letět balónem?
Asi ano, rozhodně bych to
upřednostnila před seskokem
padákem. Letět je ve všech
případech lepší, než padat – i když
i na to, by měl být člověk
připraven.

Jaká služba Vám v obci nejvíc
chybí?
Chybí mi tady koupaliště – to je
názor občana, jako zastupitel vím,
že to je nemožné.
Jak vnímáte rozšiřování obce?

Veronika Ďásková, 20 let
V Mrsklesích od roku
Řekla bych, že od plenek. Jako
malá jsem sem jezdila moc ráda
k prarodičům mého táty.
Myslím si, že nebyl týden,
abych tu nebyla. Oficiálně tu
bydlím od roku 2001 a jsem
moc ráda.

Tvůj nejsilnější (největší)
zážitek poslední doby?
Zážitků mám moc. Největší je
asi z tábora a to je náš oslík na
Vojtěchově. Měli jsme tam
celodenní pochod a oslík nás
svým ihahavým vřískáním
krásně pozdravil. Největší
zážitek, na který se těším, mě
ale teprve čeká a to je
mezinárodní výstava exotického

Určitě pozitivně, je dobré snížit
věkový průměr.
Máte raději zimu nebo léto,
proč?
Upřednostňuji léto, nemusíme
topit a sluníčko je pozitivní.
a okrasného ptactva Exota
Olomouc 2011. Tam budu 6 dní
mezi krásnými papoušky.
Jakou máš ráda kuchyni?
Vaříš nebo si konzument?
Tak samozřejmě naši dobrou
českou kuchyni. Ze
zahraničních mi nejvíce chutná
asi italská, protože mám moc
ráda zeleninové saláty. Když je
potřeba, tak vařím, převážně
přes týden sama sobě obědy.
Mám ráda když mamka po jídle
řekne svou oblíbenou větu
,,Když to nemusím vařit já, tak
to chutná samo“. Spíše jsem ale
taková „podrž vařečka“.

Jaká je podle Vás nejzajímavější
cesta?
Cesta poznání, to člověka
obohacuje.
Ptala se: Simona Buriánková
Máš raději zimu nebo léto,
proč?
Mám ráda oboje. Zimu protože
sníh, led a mráz dokážou udělat
někdy krásné divy. Díky zimě
pořádáme s oddílem každoročně
vánoční Petrovice, kde si
zahrajeme super hry, pořádně si
užijeme sněhu a hlavně se
naladíme na Vánoce. Jediné co
mi na zimě vadí je, že je brzy
tma a nemůžu jezdit a ryby.
Léto mám ráda kvůli
prázdninám, je déle světlo a
hlavně máme náš tábor na
Markrabce. Na létu mi zase vadí
ty tropické hnusné vedra,
protože člověk jen sedí a nic
nedělá a potí se a potí se…

Chtěla by jsi letět balónem?
Takovou věc bych si nenechala
uletět. Je to můj sen a věřím, že
se časem splní.
Jaká služba Ti v obci nejvíc
chybí?
Co mi tak nejvíce chybí jsou
autobusové spoje o víkendu.
Jak vnímáš rozšiřování obce?
Pozitivně. Budou další nové děti
v oddílu. Super!

Jaká je podle tebe
nejzajímavějsí cesta?
Ta, kterou neznám a ráda bych
ji poznala.
Čteš zpravodaj, co by jsi
změnila?
Zpravodaj čtu hned, jak ho
máme doma. Líbí se mi. Možná
co bych ještě přidala názory
našich nejmenších ze školky.
Ptala se: Simona Buriánková

<><><>

Turistický oddíl Mrsklesy

<><><>

Máme pro Tebe dva úkoly: Nejdřív najdi cestu bludištěm, ale jen
po usměvavých tvářích, pak vezmi
žlutou pastelku a smajlíkovou
cestu vybarvi.

Vyzkoušejte, jakou mají rodiče
prostorovou
představivost
a připravte jim tuhle skládačku.
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Schválně, jestli se jim
z jednotlivých dílů podaří sestavit čtverec:
Udělejte si šablony podle obrázku, dílky můžete i vybarvit, rozstříhejte podle čar a nechte mámu s tátou
skládat. Ale nezapomeňte si někde nechat "tahák", ať se můžete vytáhnout :) Hodně štěstí

V následujících větách objevte tři holčičí a tři klučičí jména:
VEZMI TEN STOJAN A ODNES HO VEN, PROSÍM.
PEPA VLASTNĚ NIC NECHTĚL, BYL JEN ZVĚDAVÝ.
ODNESTE REZAVÉ ŽELEZO DO SBĚRU.

VIDA, VIDĚLI JSME I TO, CO JSME VLASTNĚ NECHTĚLI.
TU TVOJI ŘÍKANKU OPRAVDU NEZNÁM.
TA NOVÁ FIRMA REKONSTRUOVALA CELÝ DŮM

Od posledního oddílu ve školním roce už uběhly
dva měsíce, tak Vám můžeme nabídnout alespoň
malou ochutnávku toho, co jsme o prázdninách
zažili.
Tou hlavní akcí byl každoroční tábor na
Markrabce. Letos jsme se vypravili do Starověkého
Egypta. Chtěli jsme rozluštit nejednu záhadu
a objevit co nejvíce ukrytých pokladů. A že jsme
byli úspěšní! Všechny mumie na nás byly krátké
a žádné hieroglyfy nebyly příliš těžké. I přes
nepřízeň počasí jsme si tábor užili a máme na něj
spoustu krásných vzpomínek – tak jako každý rok.
Další akcí, které jsme se zúčastnili, byl Obecní
den. I tady jsme pokračovali v egyptském duchu a
připravili pro děti kratší stezku se stanovišti. Na
nich si děti mohly vyzkoušet, jak se vyrábí
posmrtná maska faraona, vytvořit si náhrdelník
a splnit další úkoly.
A co plánujeme v příštích měsících? Chtěli
bychom ještě jednou v tomto roce vyrazit na víkend
na Markrabku. Promítneme si táborové fotky
a zahrajeme pár her. Víkendová akce je vždy milým
našich
oddílových
střed.
zpestřením
K+H+K

<><><>

Mateřská škola a její děti

<><><>

Zeptali jsme se ředitelky MŠ Mrsklesy Renaty Petrové:
Kolik nových dětí přišlo po prázdninách? Kolik místních, kolik přespolních? Bylo více zájemců než
kolik jste mohli uspokojit?
Letos odešlo do 1. ročníku Základní školy pět dětí, dále pak 4 děti přestoupily do jiných mateřských škol.
Proto jsme mohli přijmout více nových dětí na školní rok 2011/2012. Přímo v září nastoupilo osm dětí
a z tohoto počtu jsou dvě děti přespolní, jedno dítě má pozdější nástup, takže mateřská škola je obsazena
do plného počtu dětí. V době zápisu i po něm byl velký zájem o naši mateřskou školu, ovšem nemohli jsme
z kapacitních důvodů uspokojit všechny zájemce.
Podle jakého kritéria děti přijímáte?
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K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, dále děti, které mají trvalé bydliště v Mrsklesích a ostatní kritéria přijímání dětí jsou vyvěšeny
na webových stránkách mateřské školy.
Jaké chystáte pro letošní rok pro děti aktivity? Budou i nějaké novinky?
V letošním roce jsou na programu opět známé a oblíbené činnosti jako je bruslení na kolečkových bruslích,
relaxační pobyty v solné jeskyni, plavání, lyžování, návštěvy kina. Rodiče obdrželi nabídku prostřednictvím
mateřské školy od agentury RYTMIK s.r.o. na různé zájmové kroužky. V průběhu měsíce září se veškeré
činnosti naplánují podle skutečného zájmu. Naši nabídku doplníme o rozšířenou hudební a hudebně
pohybovou výchovu.
Plánuje se i nějaká změna ve vybavení školky?
Během posledních let proběhly ve škole různé rekonstrukce a výměna veškerého nábytku i úpravy školní
zahrady. Do budoucna máme v plánu údržbu dřevěných průlezek a také doplnění novými prvky pro
pohybovou aktivitu dětí na čerstvém vzduchu.
Došlo ke změně i ohledně personálního obsazení. Můžete nám k tomu říct něco bližšího?
V mateřské škole došlo k výměně pedagogické pracovnice. Slečna učitelka Tardíková, která tu dosud
působila, přešla na jinou mateřskou školu a nám se naskytla příležitost přijmout zkušenou aprobovanou
učitelku s mnohaletou praxí Pavlu Mahrovou, která dlouhodobě působila v MŠ Velká Bystřice.
Děkuji za rozhovor Šárka Zdařilová

<><><>

Společenská kronika

<><><>

Naši jubilanti ...
Říjen
Marta Pečínková
Karel Hekele
Rudolf Smékal
Marie Beláčková

82
82
80
85

Listopad
Marie Kimmelová
Růžena Hořínková

75
93

Prosinec
Zdenek Kubíček
80
Zdeněk Faktor
75
Štefan Bosák
80
Vratislav Vojáček 70

Přejeme Vám mnoho krásných zážitků do dalších let a pevné zdraví.

Zemřeli …
Zdeněk Ostrčil

<><><>
☼
☼
☼
☼
☼
☼

Upřímnou soustrast. Vzpomínáme s láskou.

Pozvánky do okolí

<><><>

Sobota 24. září a neděle 25. září - Oslavy 140 let založení Sokola ve Velké Bystřici
Pátek 7. října - Štafetový maraton ve Velkém Újezdě
Sobota 8. října a neděle 9. října - Výstava zahrádkářů v Hlubočkách
Pátek 11. listopad - Den veteránů v Přáslavicích
11. a 12. listopadu - Výstava amatérských výtvarníků ve Velké Bystřici - Výstava řeky Bystřice
19. listopadu - Countrybál v Doloplazích a Výstava Muzika v Hlubočkách

Zjistily jsme pro Vás informace ohledně cvičení v Sokole ve Velké Bystřici pro různé věkové kategorie:
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☼
☼
☼
☼
☼
☼

cvičení rodičů s dětmi (pro děti od 1 roku), každý čtvrtek 16.00 - -17.30 hod., začíná 6. 10. 2011
předškoláci (děti 3- 6 let), každou středu 17.00 - 18.30 hod., začíná 14. 9. 2011
mladší žactvo (kluci i holky 1.- 4. třída), pondělí 16.00 - 17.30 hod., začíná 5. 9. 2011
starší žákyně (dívky 5.- 9. třída), pondělí 17.30 - 19.00 hod., začíná 5. 9. 2011
ženy s hudbou - pondělí 19.00 – 20.00 hod., datum zahájení bude vyvěšeno na sokolovně
ženy seniorky - pondělí 15.00 – 16.00 hod., začíná 5. 9. 2011

☼ Od 1. 10. 2011 do 31. 10. 2011 probíhá v cukrárně Galerie výstava fotografií Lukáše Noska
„To i to …“

Představujeme:
Ve Stanici mladých techniků - SMTe Mariánské Údolí v tomto školním roce pracuje 7 kroužků:
Letecký modelář
Lodní modelář
Automodelář - dráhové modely
Automodelář - RC modely
Turistický oddíl Mrsklesy
Plastikový modelář - stavitelé plastikových modelů letadel a bojové techniky
Dovedné ruce (pro děvčata, ale i chlapce)
Tyto kroužky pravidelně navštěvuje více než 45 dětí , o které se stará 13 instruktorů. K dispozici máme
6 dílen a velkou místnost na autodráhu, vlastní sociální zařízení, kuchyň a šatnu v nově zrekonstruovaných
prostorech školy v Mariánském Údolí.
Každoročně pořádáme „Den otevřených dveří SMTe Mariánské Údolí“, který probíhá počátkem měsíce
října 2011. Zde budou podrobně prezentovány činnosti jednotlivých kroužků a to nejen pro širokou veřejnost,
ale hlavně pro žáky ZŠ ze širokého okolí. Více informací najdete na http://www.smte-marianskeudoli.wz.cz/
Práce s dětmi není jen o práci v samotných kroužcích. Jedná se také o víkendové akce (soustředění
a soutěže), které mohou být realizovány jen díky obětavosti instruktorů, kteří jsou ochotni investovat svůj
volný čas do budoucnosti naší mládeže.
SMTe MORAVIA Mariánské Údolí není v ČR neznámá – můžeme se pochlubit řadou čelních umístění
na republikových žákovských soutěžích (letečtí modeláři, lodní modeláři) a také budeme letos slavit již 36 let
od svého založení.
Pavel Samek, předseda SMTe

Jedna bába povídala
☺ Ve sportovním areálu přibyly nové prvky pro děti. Velká houpačka, malé pérové houpačky a novou velkou
dominantou je lanová pyramida.
☺ Vznikl nový florbalový tým v Mrsklesích.
☺ Na valné hromadě sokolů byl vysloven dotaz – zdali bude cvičení i pro ženy a starší dámy. Měly jste ho!
Chodily jste v průměru jen dvě! Opravdu ho potřebujete? Je tu znovu, tak se ukažte ☺
☻ HDO Real Mrsklesy ukončilo svou fotbalovou činnost a přesunulo se do Bystrovan.

Do nádherných podzimních dnů plných barev, nostalgického slunce a houfování ptáků Vám
přejeme čas pro vychutnání si těchto okamžiků.
Na Zpravodaji spolupracovali: šéfredaktorka Mgr. Šárka Zdařilová, Ing. Lenka Urbášková, Miluše Foukalová, Marie
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Liberdová, Simona Buriánková, Ing. Roman Sedláček, Jitka Trnovcová, Lukáš Nosek.
Vydavatel: Obec Mrsklesy, Mrsklesy 49, 783 65 p. Hlubočky, IČ 64990940. Evidence MK ČR: E 19329.
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