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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s body, které projednalo zastupitelstvo 31. 10. 2011. ZO odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 3, přičemž rozpočet obce nebyl změněn, šlo jen o přesun mezi položkami, byl
odsouhlasen záměr prodeje pozemků obce v lokalitě pro výstavbu rodinných domů, projednali jsme
poskytnutí půjčky obci Bukovany a předloženou žádost o finanční příspěvek mikroregionu Bystřička ve výši
30,- Kč na 1 obyvatele obce a odsouhlasili jsme věcný dar TJ Sokol. V diskuzi byla zmíněna podpisová akce
nespokojených občanů se slabým pokrytím signálu mobilních operátorů. Seznam s 202 podpisy byl zaslán
22. 11. 2011 k rukám generálního ředitele T - mobile. Jsme v očekávání lepších zítřků.
V současné době probíhají přípravné práce na sestavení smlouvy o postoupení práv a povinností ze
smluv týkajících se poskytování internetových služeb. Pokud ZO odsouhlasí na svém zasedání 19. 12. 2011,
dojde od 1. 1. 2012 k převodu uzavřenému mezi obcí a občanem na firmu Fofrnet s tím, že byla slíbena lepší
kvalita příjmu internetu.
Dovolte mi, abych Vám popřála, jménem svým i celého zastupitelstva, krásné prožití vánočních
svátků, pohodovou vánoční náladu a v novém roce hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů.

Miluše Foukalová
starostka obce

<><><>

Dění v obci

<><><>

☼ Obecní úřad ve spolupráci s Charitou Olomouc připravuje už po třetí v naší obci Třikrálovou sbírku.
Naši koledníčci – děti z turistického oddílu Mrsklesy budou obcházet s tříkrálovou kasičkou naše
domácnosti ve dnech 6. – 8. ledna 2012. Vedoucí každé skupinky se na požádání prokáže průkazem
vydaným Charitou Olomouc. Vykoledované finanční prostředky budou Charitou účelně použity. Prosím
o laskavost k našim koledníčkům, budou vykonávat službu, která pomůže potřebným.

Potěšilo náš …
říjnovém
V
sobotním
odpoledni se uskutečnilo pro naši
obec vzácné setkání manželů

slavících v
tomto roce
diamantovou a zlatou svatbu.
Vzácné proto, že se jednalo celkem
o šest párů, které si společně
připomněli i za účasti svých
nejbližších
tu
obdivuhodně
dlouhou
dobu
společného
manželského života.
Gratulujeme…

12. listopadu nás všechny hudebně obdařili sólisté Moravského divadla v Olomouci slavnými
operními melodiemi. Bylo to opravdu nádherně strávené sobotní odpoledne s téměř zaplněným sálem
spokojených diváků.
Dobu adventní jsme zahájili společným rozsvícením našeho obecního stromu za doprovodu dětí
z mateřské školy. Občerstveni punčem a čajem jsme odstartovali ten předvánoční čas. Díky, že rádi přijdete
mezi své spoluobčany prožít takové krásné chvíle.
Marie Liberdová

Informace z obce
☼ Svoz komunálního odpadu (popelnic) bude po celý rok jako doposud každý lichý týden vždy v úterý
počínaje dnem 3. 1. 2012.
☼ Ve dnech 24. – 25. března 2012 budou v naší obci na obvyklých místech umístěny kontejnery
na objemný odpad a v sobotu 24. 3. se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.
☼ Od poloviny ledna do konce února 2012 můžete prostřednictvím obecního úřadu požádat o prodloužení
povolení vstupu do prostor VÚ Libavá, případně požádat
o novou povolenku. Tato služba je určena občanům
obce Mrsklesy.
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☼ Lenka Königová se bude v průběhu měsíce února a března na některé občany obracet s žádostí o vyplnění
dotazníku pro bakalářskou práci. Vaše odpovědi přispějí ke zhodnocení současné situace v oblasti
volnočasových aktivit v naší obci. Tímto předem děkujeme za ochotu a vstřícnost.
☼ Přihlásila se paní zima. Možná nás obdaří i pořádnou sněhovou nadílkou, která potěší především děti
a milovníky lyžování. Pro některé pohoda, pro druhé spousta práce s úklidem sněhu z chodníků
a komunikací. Aby vše bylo zvládnuto bez větších komplikací, je nutná spolupráce i Vás občanů. Pro
řádný průjezd sněhových pluhů není možné parkovat automobily, tak jak jste mnozí obvykle zvyklí. Vždy,
když zanecháte svůj vůz na veřejné komunikaci, mějte na mysli, že může být kdykoliv nutné zajistit
úklid sněhu. Sníh se uklízí i z chodníků, proto prosíme, aby auta nestála částečně na chodníku. Jestliže
budou dodržována základní pravidla parkování, nebudou zbytečné komplikace s odhrnováním sněhu.
Pak můžeme mít z bílé zimy radost všichni.
Marie Liberdová
<><><>

TJ Sokol

<><><>

Protože ani letos první podzimní
den nikdo skřítka Podzimníčka
neviděl, bylo jasné, že skřítek zase
zaspal a nám nezbude, než se opět
pokusit ho probudit. A tak
se v sobotu 24. 9. 2011 vydaly tři
skupiny dětí z kovákovského hřiště
do lesa plnit úkoly, za které
získávaly písmena do zaklínadla
k probuzení skřítka. Nejmenší opět
dostaly „paletky podzimu“, na
kterých pak z vycházky přinesly
skřítkovi ukázat to nejkrásnější,
co podzim vyčaroval. Po návratu všech skupin na hřiště se dětem podařilo složit všechny části zaklínadla
a skřítka jimi probudit. A skřítek nás nezklamal ani letos – naučil děti písničku, odemkl zlatým klíčem podzim
a také přinesl dětem poklad, letos hodně vitamínový. Následovala tvořivá dílnička s výrobou skřítků,
letos z brambor. Opravdu vydařené odpoledne podpořené nádherným počasím.
Lenka Urbášková
Při plánované akci pouštění draků si s námi počasí pěkně aprílově pohrálo. Ještě ve 14 hodin pršelo.
Proto pro nás nastal případ - v případě nepříznivého počasí se akce ruší. Ale v 15 hodin se obloha azurově
vyjasnila a u vodárky na Kovákově se sešlo několik dětí s rodiči a draky jsme skutečně pouštěli. Letos však
bez ohníčku, horkého čaje a opékání brambor. V komorním duchu jsme si užili naprosto úchvatné
výhledy a děti pobíhající s draky
na provázku.
Šárka Zdařilová

Letošní
Královský
bál
se konal 29. 10. 2011 a začal již
tvořivou
dílničkou.
tradičně
Vyráběly
se
lampiony
z tetrapakových krabic (pozitivní
recyklace) a královské korunky.
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Ve čtyři hodiny za zvuků fanfár přišel král a přivedl i svých 7 dcer. Jejich jména však děti měly uhádnout
a to se jim bezchybně povedlo. Náš král měl tyto dcery: princeznu Helenku – šíleně smutnou, Zlatovlásku,
Šípkovou Růženku, Popelku, princeznu Ladu se zlatou hvězdou na čele, pyšnou princeznu Krasomilu
a princeznu Adélku. Následovalo focení královské rodiny. Pak již vypukl samotný bál s tancováním,
dováděním a také soutěžením. Letos jsme hádali „druhého do dvojice“ ( třeba k Matovi – Pata) a také
jsme navlékali korálky. Princezny naučily děti tancovat „Tanec princezen“. Před odchodem na lampionový
průvod byly rozdány svítící náramky, aby náš průvod byl ještě více tajemný. Děti si to náramně užily.
Královský bál byl určitě moc pěknou podívanou, jen nás organizátory mrzí, že letos těch malých
princů a princezen dorazilo tak málo.
Lenka Urbášková

V předsálí
voní
punč
a cukroví a na sále voní jehličí
a znějí koledy. Je první
adventní neděle 27. 11. 2011 ten pravý čas na naši
vánoční dílnu.
Letos jsme obměnili skladbu
výrobků a tak se kromě
tradičních adventních věnečků
vyráběly i netradiční na desce
a na skle, dále věnečky na
svícny
v květináči
dveře,
a kužely v květináči ze sena
nebo z větviček. U dětí
v pořadí oblíbenosti výrobků
vyhrává svícen v květináči a u dospělých to letos vyhrál netradiční adventní svícen na skle.
Lenka Urbášková
První prosincovou sobotu
proběhla v kulturním domě
4. netradiční mikulášská
nadílka
s
názvem

Možná přijde i Mikuláš.
Děti
začaly
výrobou
skleněného svícnu, který
si jako dárek odnesly domů.
Vyrobilo
se i
mnoho
originálních šiškových ozdob
na stromeček a snědl
se přitom plný tác domácích
perníčků.
Po
rozsvícení
nazdobeného
stromečku
se dětem podařilo přivolat
Mikuláše se svým andělským a čertovským doprovodem. Letos se nám konečně podařilo udržet nebeské
a čertovské síly v harmonii. Básničky a písničky společně s Mikulášskou nadílkou byly nezapomenutelné.
Na nákupu balíčků pro děti se finančně podílela i obec Mrsklesy.
Zvláštní poděkování patří panu Jiřímu Zdařilovi,
který pro nás každoročně, velmi ochotně a nezištně,
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zajišťuje mikulášský stromeček i větvičky na vánoční dílnu.

Lenka Urbášková

Pozvánky na sokolské akce:
☼ TJ Sokol Mrsklesy ve spolupráci s obcí Mrsklesy pořádá 31. 12. 2011 od 20.00 hodin v kulturním domě
SILVESTROVSKOU OSLAVU. K tanci i poslechu zahraje skupina SIRIUS.
☼ Výborová schůze proběhne 11. 1. 2012 v 18.00 hodin v klubovně Sokola.
☼ Valná hromada se uskuteční dne 11. 2. 2012 ve 14.00 hodin v sále KD Mrsklesy.
Všichni členové TJ SOKOL Mrsklesy jsou srdečně zváni.
☼ Srdečně všechny zveme v sobotu 25. února 2012 na 48. ŠIBŘINKY. K tanci i poslechu zahraje skupina
FAMO Olomouc.
☼ TJ Sokol Mrsklesy zve všechny děti i rodiče v neděli 26. února 2012 v 15.00 hod. do KD
na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.
☼ Zveme všechny na Posezení u písničky v sobotu 17. 3. 2012 od 17.00 hodin v KD Mrsklesy.
☼ Všechny tvořivé i ty, co jen hledající inspiraci zveme v sobotu 31. 3. 2012 od 15.00 hodin do KD na
Velikonoční dílnu.
<><><>

Sportovní dění

<><><>

Výsledky SK Mrsklesy- podzim 2011
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Datum
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
28.10.2011
05.11.2011
10.11.2011

Den Čas
PÁ 19.00
SO 9.30
PÁ 16.45
SO 9.30
ČT 17.45
SO 9.30
PÁ 17.00
SO 9.30
NE 8.30
PÁ 8.30
SO 9.30
ČT 17.00

Soupeři
Výsledek Rozhodčí
Menčestr : SK Mrsklesy
2:3
Kumr
SK Mrsklesy : Hammers 01
3:2
Bartl
KSN Masajové : SK Mrsklesy
1:4
Mauthner
SK Mrsklesy : Juventus
6:0
Bartl
Háger podlahy : SK Mrsklesy
4:5
Švancara
SK Mrsklesy : Erena
1:7
Bartl
Inv.Bukovany : SK Mrsklesy
2:3
Miler
Real Bukovany : SK Mrsklesy
0:11 Chaloupka
SK Mrsklesy : FC Kanonýři
11:3 Bartl
FC Vikingové : SK Mrsklesy
2:3
Kurel
SK Mrsklesy : Dyn.Bystrovany 7:0
Bartl
Mlha team : SK Mrsklesy
2:2
Coufal

Letošní sezona patří k naší zatím nejpovedenější. Po minulém ročníku se nám tabulka obměnila
o spoustu nových soupeřů a tak jsme byli plni očekávání neznámého.
Určitě bylo pro nás výhodné, že jsme bodovali hned v úvodu soutěže a sbírali body až do 6. kola, kdy jsme
utrpěli první a zároveň poslední porážku v podzimní části soutěže. Poté už jsme opět získávali plný bodový
zisk a až na závěr jsme remizovali s dalším adeptem na letošní postup.
Zatím jsme se umístili na 1. místě s náskokem 5 bodů, se skórem 59:25 a celkem 21 body.
<><><>

Můj koníček je kůň

<><><>

Úvodem Vám chceme sdělit, že tato nová rubrika
nahradila rubriku „Sportovní talent naší obce“ a chceme
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Vás jejím prostřednictvím informovat o různých hobby aktivitách obyvatel naší vesnice. Já jsem hned úvodem
zašel přímo ke „kováři“ – redaktorce Zpravodaje Lence Urbáškové, abych jí položil několik otázek. Vím, že
její koníček je příjemnou tvorbou, kterou dělá radost sobě a vlastně i celému okolí.
„Lenko, co vyrábíš nejraději?“
„Dekorace, které vyvolávají
sváteční atmosféru a dělají
domov domovem a potom
kostýmy dětem na jejich akce.
Jejich rozzářená očka a to, jak si
v kostýmu akci užijí, rozhodně
za námahu stojí. Ze všeho
nejraději se však věnuji technice,
která se odborně nazývá
DECOUPAGE (čti: dekupáž)
neboli ubrousková technika.
Na fotce jsou výrobky vytvořené
touto technikou. Ale nebráním
se ničemu novému – absolvovala
jsem třeba kurz pletení z pedigu,
kurz pletení z papíru – ten
proběhl tady v Mrsklesích, kurz
enkaustické malby – to je malba
horkým voskem a nedávno jsem
se přihlásila i na kurz keramiky

pro dospělé.“

s konkrétním motivem ubrousku.
Jinak moje vyrábění začalo asi
v deseti letech háčkováním,
pletením a šitím oblečků na
panenky,
pokračovalo
přes
pubertu šitím a pletením
si různých „modelů“ na sebe –
tehdy tomu nahrávala doba a trvá to dodnes. “

„Co nám o technice decoupage
prozradíš více?“
„Já osobně vyrábím obrázky,
krabičky, skleničky, květináče
apod.
s použitím
různých
strukturovacích
past
a kraklovacích laků, které
vytváří efekt prasklin. Horní
vrstvu ubrousku přenesu na
předmět
potřený
lepidlem,
přilepím a zalakuji bezbarvým
lakem. Okolí doplním barvami,
pastou
nebo
kraklem.
Po zaschnutí je dílko hotové.“

„Co ty dekorace?“
„Dekorace mě berou tak, že jsem
je vnesla i do obecního dění
v podobě vánoční a velikonoční
dílny. Také v podobě tvořivých
dílniček na dětských akcích.“
„A jak je to s šitím kostýmů
a masek?“
„Naposledy jsem šila kostým
princezny a krále pro Královský
bál a také kostým čertíka na
Mikuláše. Čertík absolvoval dvě
školní
besídky,
rozsvícení
vánočního stromu ve Velké
Bystřici a schůzku turistického
oddílu. Líbil se tak, že byl
vyfotografován i do obecní
kroniky
Velké
Bystřice.
A kostýmů už máme doma tolik,
že bych si mohla otevřít
půjčovnu.
Ptal se: Roman Sedláček

„Jak dlouho se tomu věnuješ
a kde čerpáš inspiraci?“
„Ubrouskové technice se věnuji
asi pět let a nápad přijde

<><><>

Společenská kronika
<><><>

Naši jubilanti ... K Vašimu životnímu jubileu Vám přejeme všechno nejlepší a mnoho zdraví.
Leden
Jaroslava Rábová 70
Julie Hižnajová
75

Únor
Jiřinka Pörsöková

84

Březen
Josefína Řezníčková 70
Rostislav Mádr
86

Narodily se …
Helena Malíková
Ať se Ti s námi na tomto světě dobře žije.
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<><><>

Mateřská škola a její děti

<><><>

Na fotografiích ze školky jsou zachyceny okamžiky z akce „Čertování“.

Jedna bába povídala
☺ V Mrsklesích se opět vydařil Mikuláš. Nejen na sále, ale i po obci nezapomněl se svými pomocníky obejít
děti. Díky, že na nás nezapomínáš Mikuláši a díky těm, kteří se o něj postarali.
☺ Letošní silvestrovská tombola bude opět v duchu MADE IN MRSKLESY. Prosíme všechny, kdo
chtějí svými výrobky a nejen jimi, do tomboly přispět a prezentovat tak svoji šikovnost a um, aby své dary
přinesli v pátek 30. 12. 2011 od 16.00 hodin do KD. Předem všem moc děkujeme.
☺ Sbíráme informace o nedávné historii obce, zavzpomínejte a buďte sdílní. Nebojte, vše může být
anonymní.
☺ Pošta jezdí, jak jezdí, lepší už to nebude…
☺ Připomínáme: třením vzniká teplo a proto třete ruce o sebe, liščí ocas o ebenovou tyč a taky koště
o zasněžený chodník.
☻ Na vyhlídce u vodárky si někdo občas dělá ohýnky a nepořádek. Nevíte, co se tam opéká?
☻ Na kovákovské zastávce stále řádí vandalové - otrhávají střešní krytinu, ničí jízdní řády a zeleň, nechávají
po sobě nepořádek. Také se baví zvoněním na domovní zvonky, ničením oplocení zahrad a kopáním
si s balonem na frekventované křižovatce! (Rodiče!!! – víte co dělají vaše
dospívající děti? )
☻ Dětské hřiště je odvozeno od slova dětské a proto by
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teenageři měli chodit kouřit jinam.

Plán kulturních akcí na rok 2012
25. 2. 48. Šibřinky - pořádá TJ Sokol
26. 2. 48. Dětský karneval - pořádá TJ Sokol
17. 3. Posezení u písničky - pořádá TJ Sokol
31. 3. Velikonoční dílna - pořádá TJ Sokol
27. 4 . Stavění máje – Kovákov
28. 4. 5. Slet čarodějnic - pořádá TJ Sokol
30. 4. 5. Dětský Slet čarodějnic - pořádá TJ Sokol
13. 5. Svátek matek
26. 5. Kácení máje – Kovákov
9. 6.

Dětský den - pořádá TJ Sokol

1. 7.

Hurá prázdniny aneb havajský karneval s diskotékou rádia Haná - pořádá TJ Sokol

21. 7. Memorial Františka Řezníčka - pořádá TJ Sokol
22. 9. Hledání skřítka Podzimníčka - pořádá TJ Sokol (hřiště Kovákov)
Pouštění draků (termín dle počasí)
13. 10. Posezení s country - pořádá TJ Sokol
20. 10. Pirátský bál a lampionový průvod - pořádá TJ Sokol
10. 11. Operetka
25. 11. Vánoční dílna - pořádá TJ Sokol
25. 11. Rozsvícení obecního stromu
1. 12. Možná přijde i Mikuláš
31. 12. Silvestrovská oslava - pořádá TJ Sokol

V očích plamínky pohody, andělé ať u Vás zpívají koledy, hvězdička v jablíčku,
ať se Vám ukáže a zdravíčko službu celý rok prokáže.
Na Zpravodaji spolupracovali: šéfredaktorka Mgr. Šárka Zdařilová, Ing. Lenka Urbášková, Miluše Foukalová, Marie
Liberdová, Simona Buriánková, Ing. Roman Sedláček.
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: 22. 12. 2011, datum vydání příštího čísla 21. 3. 2012.
Tiskne: Obecní úřad Mrsklesy v nákladu 200 ks. Příjem článků a příspěvků: zpravodaj.mrsklesy@seznam.cz
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