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Vážení spoluobčané,
končí rok 2012, proto nám dovolte malé ohlédnutí za uplynulým obdobím. V tomto roce v naší obci
došlo k výrazné změně v jejím zastoupení, které ale neovlivnilo složení zastupitelstva obce. Ustáli jsme
napjatou situaci v mateřské škole, kdy záměr bývalé starostky vyhlásit konkurz na ředitele školy rodiče
dětí i veřejnost velice popudil. Přes všechna tato úskalí, která ke klidné práci příliš nepřispěla, jsme
všichni svědomitě plnili své úkoly, jak mateřská škola, tak obecní úřad. Důkazem toho je spokojenost
dětí, rodičů a občanů.
Hlavním úkolem letošního roku bylo získání stavebního povolení na stavbu kanalizace a čistírny
v Mrsklesích. Stavební povolení již máme, nyní se řeší příprava veřejné soutěže na zhotovitele stavby.
Mimo tento hlavní úkol jsme vybudovali další část chodníku, rozšířili jsme dlážděnou plochu u sportovního areálu a řeší se výměna elektroinstalace na obecním úřadě. Rozhodli jsme se pro stavbu bydlení pro
seniory a pro vybudování páteřní optické sítě v obci. Tyto akce se již projekčně řeší.
V novém roce nás čeká realizace těchto staveb, které budou probíhat současně se stavbou kanalizace.
Musíme projekčně zajistit přípravu výstavby nové komunikace v části Kovákov, za obchodem
a do Vrtova.
Dále zastupitelstvo pracuje s návrhy, které se nejdříve musí podrobit technické a ekonomické studii.
Týká se to zadání zpracování projektu na chodník do Mariánského Údolí a na cyklostezku do Velké Bystřice. Předpokládám, že se budeme věnovat i parcele po demolici RD vedle kulturního domu, což znamená zadat vypracování projektové dokumentace na výstavbu domu občanské vybavenosti.
Milí spoluobčané, jménem celého obecního zastupitelstva, ale i osobně Vám přejeme krásné vánoční
svátky prožité v radosti a s láskou v kruhu svých nejbližších. Do nového roku Vám všem přejeme hlavně
štěstí, hodně zdraví, lásky a stálý smysl pro radost z malých i velkých věcí v životě.
Vaše starostka a místostarosta
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<><><> Dění v obci <><><>
Divadelní představení
V neděli 7. října jsme shlédli divadelním představení,
které pro nás připravil divadelní soubor Velká Bystřice
„Mátový nebo citron?“. Účinkující nás mile potěšili
nejen svým uměním, ale i výborným občerstvením
o přestávce. Většina přítomných si s chutí smlsla na
Eskymu. Bylo to velmi vydařené nedělní odpoledne.

Humanitární sbírka
Poslední říjnový týden se u nás opět uskutečnila humanitární sbírka Občanského
sdružení Diakonie Broumov, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti. Děkuji všem za materiální
pomoc potřebným.

Operetka
V sobotu 10. listopadu měli příznivci operet a muzikálů možnost zúčastnit se procházky těmito hudebními žánry za doprovodu sólistů Moravského divadla. Byl to velmi silný hudební zážitek v podání talentovaných umělců. Před zahájením koncertu proběhla prodejní výstavka ručních výrobků dovedných občanů,
která byla velmi pestrá a inspirativní. Hlavní pozornost si získalo domácí cukroví – prodalo se všechno.
Náš národ se nezapře, ale to cukroví bylo skutečně vynikající.
V. ročník turnaje v malé kopané
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička uspořádalo 1. prosince V. ročník turnaje v malé kopané ve Velké
Bystřici. Náš fotbalový klub se tohoto sportovního klání také zúčastnil. Doprovodný program, jako každoročně, zajistili starostové obcí mikroregionu Bystřička svým tanečním vystoupením s názvem Labutí
jezero. Pokud někdo využil pozvání a přišel podpořit náš fotbalový tým, určitě nelitoval.
Vítání dětí, diamantová a zlaté svatby
V sobotu 8. prosince naše obec vítala do svazku obce
děti narozené v tomto roce. Letošní rok byl celkem
úrodný, nově narozených dětí v obci je šest a ještě
dvě děti, jejichž maminky mají trvalý pobyt zde,
ale bydlí mimo obec. Společně s vítáním dětí jsme
slavili 60. a dvakrát 50. výročí uzavření svazku manželského – opravdu vzácné výročí. V kulturním domě
se společně s těmito manželskými páry sešly i celé
jejich rodiny. Bylo to opravdu sváteční odpoledne
doprovázené vystoupením dětí z mateřské školy
a živou hudbou.
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Rozsvícení vánočního stromu
Tato již tradiční akce v naší obci byla letos
zahájena hudebním vystoupením sester
Vojáčkových. Hra na flétnu a kytaru spolu
s vystoupením dětí z mateřské školy svátečně zahájila čas adventu - dobu, kdy se
usilovně začínáme připravovat na vánoční
svátky. Přítomnost hudby a dětí je ta nejlepší kombinace pro sváteční pohodu,
radost a spokojenost. Je mou milou povinností poděkovat touto cestou všem, kteří
se podíleli na přípravě a na programu tohoto dojemného podvečera u stromečku
a Vám, co jste přišli, děkuji za to, že si
těchto chvil vážíte a odměňujete nás svou
přítomností.
Výstava řemesel
Poslední akcí obce v tomto roce byla výstava řemesel, která vznikla v rámci projektu „Spojují nás tradice“. Měli jste možnost vidět výrobky českých i slovenských řemeslníků a umělců. Pro veřejnost byla
zpřístupněna po tři dny a byla velmi kladně hodnocena.

Informace z obce
 Rozeznění našeho zvonu z roku 1833
Rok 2013 přivítáme rozezněním zvonu v naší kapličce a budeme pokračovat poledním zvoněním
ve 12.00 hodin a večerním zvoněním každý den vždy v 18.00 hodin v zimním období a v 19.00 hodin
v letním období. Díky instalaci elektrického pohonu zvonu jsme navázali na tradici zvonění, která
u nás v obci skončila na podzim roku 1980. Od té doby se zvonilo pouze na přání, při úmrtí našich
blízkých. Tato služba se nemění. Je možné změnit večerní hodinu zvonění, o ranním zvonění však vůbec neuvažujeme, určitě bychom nenašli ten správný čas.
 Tříkrálová sbírka
V naší obci Vás navštíví naši koledníčci Tříkrálové sbírky
v sobotu 5. ledna 2013 v odpoledních hodinách. Koledníky budou opět tři skupinky dětí z Turistického oddílu Mrsklesy,
které se již po třetí účastní této charitativní akce. Skupinka dětí
půjde vždy s doprovodem zodpovědné dospělé osoby. Uvědomme si, že tito koledníčci věnují této sbírce svůj čas, energii,
srdce i mysl a stávají se tak nástrojem pomoci lidem v nouzi.
 Kanalizace
V prvním čtvrtletí příštího roku proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby kanalizace a ČOV
Mrsklesy. Jakmile bude ukončeno, uskuteční se veřejná schůzka, na které bude představena firma provádějící tuto stavbu, dále technický dozor a správce stavby. Budete seznámeni s plánovaným časovým
harmonogramem prací a hlavně bude také prostor pro vaše dotazy. Tato stavba je náročná nejen
pro obec, ale také pro nás, uživatele. Budeme se snažit společně najít taková řešení, abychom byli
schopni stavbu kanalizace realizovat do zdárného konce. To znamená napojit všechny domácnosti
na splaškovou kanalizaci a tím obrovskou měrou pomoci našemu životnímu prostředí.
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 Bydlení pro seniory
Z důvodu přípravy projektu „Podporované bydlení“ (bydlení pro seniory v obci Mrsklesy) je nutné,
aby naše obec aktualizovala potřeby našich občanů – seniorů. Prosíme tímto všechny, kteří uvažují
o bydlení v malometrážních bezbariérových bytech, aby co nejdříve navštívili náš obecní úřad
a informovali se o možnosti takového bydlení. Každému zájemci budou podány podrobné informace.
 Svoz odpadu v roce 2013
Příští rok dochází ke změně dne pro odvoz komunálního odpadu. Místo úterý to bude vždy středa každý lichý týden. První svoz komunálního odpadu (popelnice) v roce 2013 bude ve středu 2. ledna
a dále jako obvykle každých 14 dnů pravidelně.
Termíny pro svoz objemného a nebezpečného dopadu jsou naplánovány na 27. dubna a 19. října, jako
obvykle 2x ročně o víkendu. Ve svozu BIO odpadu budeme pokračovat jako v tomto roce, od počátku
května do listopadu, kdy začátkem podzimu bude přistavení kontejnerů četnější.
 Zimní údržba
Je samozřejmostí zajistit zimní údržbu všech veřejných komunikací v obci, za kterou je zodpovědná
obec. Často se ovšem potýkáme s neukázněností řidičů, když své automobily parkují bez ohledu
na nutnost zabezpečení úklidu sněhu. Na Kovákově proto parkujte při obrubníku u růží, ne u chodníku! V ostatních místech by auta na komunikaci v tomto období rozhodně parkovat neměla. Využívejte
svých vjezdů, případně parkovišť určených k tomuto účelu. Nezavdávejte zbytečně příčinu
k problémům se zimní údržbou a buďte prosím shovívaví, není vždy v našich silách být v danou chvíli
na všech místech.
 Třídění odpadů – plasty
Jen krátkou zmínku – při třídění plastů dbejte prosím na to, aby plastové obaly, které vhazujete do nádob, byly čisté např. vypláchnuté kelímky od jogurtů. Do nádob vůbec nepatří mastné nádoby od stolních a motorových olejů. Takto znečištěné obaly není možné recyklovat.
Adopce dětí na dálku na Haiti
Jak jistě víte, naše obec je od roku 2008 adoptivními rodiči tří děvčat a dvou chlapců nyní ve věku
od 10 do 17 let z oblasti Baie de Henne na Haiti. Finančně podporujeme tyto děti ve studiu. Každoročně
prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc dostáváme přímo od těchto dětí školní vysvědčení a dopis
adresovaný nám - kmotrům - adoptivním rodičům. Ani tento rok není výjimkou.
Dovolím si citovat z jednoho dopisu, který se velmi podobá ostatním:
“Můj kmotře, jak již víte, pocházím z náboženské rodiny a bydlíme v centu vsi. Moje
vesnice se nachází mezi dvěma horami: jedněmi na západě a dalšími na východě. Navzdory
našim omezeným prostředkům žijeme pokojně. Co se týče zprávy o mém studiu: chodím
do čtvrté třídy, ve škole se snažím, abych mohl úspěšně složit zkoušky z druhého cyklu. Také
bych chtěl využít příležitosti a poděkovat Vám za Váš dar, který každoročně posíláte v pomoci
mým rodičům financovat mé klasické studium. Pracuji tvrdě, neboť se chci stát agronomem.
Můj kmotře děkuji a přeji Vám jen to nejlepší“.
Ještě několik informací o aktuální situaci v haitských projektech Arcidiecézní charity Olomouc. Adopce na dálku pomáhá dětem z chudých rodin studovat. Loňský rok byl zaměřen na vybavení potřebami
ke studiu. V partnerské škole Sainte Marie Goretti v Baie de Henne byl pro učitele pořízen počítač
s tiskárnou a kopírkou, aby mohli snáze připravovat studijní materiály pro děti. Bylo investováno do vybavení tříd, zejména do nákupu lavic, aby mohly děti sedět a mít vlastní prostor pro práci. Všem dětem
v partnerských školách je nutné zajistit kvalitní vzdělání, proto je letošní rok zaměřen na vzdělávání učitelů v těchto školách. Arcidiecézní charita Olomouc také vydala kalendář Haiti - Výzvy 2013. Tento kalendář se snaží ukázat naději pro Haiti. Jeho prodejem se získávají další prostředky na vzdělávací projekty.
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Společenská kronika
Narodili se …

Alžběta Malinová, Filip Marhoun, Anna Šustková

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Opustili nás … Marie Mádrová, Jan Hühnel
Upřímnou soustrast.
Naši jubilanti …
Zdeňka Zvěřová, Marie Hrabalová, Zbygniew Novotný,
Jiřinka Pörsöková,Oldřiška Březinová, Rostislav Mádr, Vladimír Sedláček
Přejeme Vám pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásných zážitků v dalších letech.
S ohledem na přání některých jubilantů nezveřejňujeme věk. Pro upřesnění uvádíme,
že se uveřejňují jubilanti od věku 70 let po pěti letech a od věku 80 let každý rok.

<><><> TJ Sokol <><><>
HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
Jak už všichni jistě dobře ví, každý rok musíme skřítka Podzimníčka probudit. Ani letos jsme nic neponechali náhodě a v sobotu 22. září 2012 vyrazily 3 skupiny dětí do lesa plnit úkoly. Odměnou za splněný
úkol je vždy písmeno do zaklínadla k probuzení skřítka. Po návratu všech skupin na hřiště děti složily
všechny části zaklínadla a skutečně hlasitým voláním do mikrofonu se jim podařilo skřítka probudit.
S příchodem skřítka z lesa se však také spustil pořádný deštík a tak jsme si tu nejzábavnější část
se skřítkem (prohlížení paletek podzimu vytvořených nejmenšími, písnička, odemykání podzimu a rozdávání pokladu) užili, bohužel,
méně než v předchozích letech.
Na programu byla ještě tvořivá dílnička – výroba skřítků
z brambor a přírodnin nasbíraných dětmi v lese a také táborák
s opékáním špekáčků. Ale ani
táborák není ta správná zábava
do deště. Naštěstí byla pro děti
připravená várnice s teplým čajem a dospělí se vzhledem
k prohibici zase zahřívali svařeným vínem.
Tak snad se nám příští rok podzim přihlásí opět babím létem
a skřítek nám nepromokne hned
po probuzení.
Lenka Urbášková
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POUŠTĚNÍ DRAKŮ
Tak jako každý rok (to je už snad tradice) i letos jsme pouštěli draky
v náhradním termínu. I když se akce vyhlásila pár hodin před začátkem, sešli se znovu známé tváře. Je to tak. Už začínám tuto akci považovat za komorní, pouze pro pár nadšenců. Tentokrát nám vítr přál
a po dvou hodinách už draci opravdu létali sami, protože nás všechny bolelo
za krkem. Proto jsme dali přednost opékání kabanosu a brambor. Ty se obzvlášť povedly, chutnaly malým i velkým, černí jsme byli všichni
až za ušima. Čaj se vypil, a když se ochladilo, děti se pomalu rozcházely
domů. Odpoledne jsme se s některými viděli ještě na divadle. Trochu sportu, trochu kultury – tomu říkám hezký den. Přijďte za námi příští rok,
ať máme draků plnou oblohu!
Simona Buriánková
POSEZENÍ U PÍSNIČKY
Na podzim se již stalo tradicí uspořádat, nejen pro naše spoluobčany, podvečerní posezení u písničky.
13. 10. 2012 jsme na přání pozvali kapelu, která přijela
s programem „Hezké chvíle s kapelou RETRO BETA TRIO
aneb RYTMIA po 40 -ti letech“. Kapela nebyla v Mrsklesích
poprvé, v dřívějších letech hrávala na akcích, které pořádá
Sokol. Jejich hudební produkce byla výborná, obsáhla nejeden
hudební žánr a každý si určitě našel tu svoji písničku. Všichni
si mohli nejen zazpívat, ale i zatančit. Pro všechny byla nachystaná káva a výtečný věneček, vstupné bylo dobrovolné. Myslím,
že se všichni dobře bavili a v dobré náladě jsme se kolem půlnoci s kapelou RETRO BETA TRIO rozloučili s tím, že si zase
někdy příště rádi v Mrsklesích zahrají.
Lucie Vaculíková

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
19. 10. 2012 jsme uspořádali Lampionový průvod
nejen pro děti, ale i pro dospělé. Sraz všech byl
v 17.45 hodin před KD Mrsklesy, ale jelikož bylo
ještě světlo, tak jsme pro děti připravili na sále pět
soutěží, abychom je zabavili do setmění. Pak jsme
se vydali s lampiony směrem k restauraci U Rudolfa, dále jsme pokračovali ke kapličce, zpět ke kulturnímu domu, k novostavbám na „ruskou cestu“
a zpět na křižovatku v Mrsklesích. Po sedmé hodině jsme zapálili táborák, děti dostaly teplý čaj, pro
rodiče byl připravený punč. Večer nám zpestřilo
vystoupení Martina Ochmanna, který si pro nás
připravil show světel a ohně. Martin je v tomto
oboru samouk, ale jeho vystoupení bylo velice
pěkné a dětem oči jenom zářily. Na závěr byla pro
ty nejodvážnější připravena stezka odvahy. Všechny děti dostaly sladkou odměnu.
Lucie Vaculíková
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VÁNOČNÍ DÍLNA
Letos již v neděli 25. 11. 2012 zavonělo jehličí
a punč na vánoční dílně. I letos jsme obměnili
skladbu výrobků a tak se kromě tradičních adventních věnečků vyráběly i netradiční na skle
a proutěném čtverci, dále věnečky na dveře, svícny v květináči a na talíři, stromečky v květináči
ze sena nebo z větviček a děti si mohly nazdobit
proutěnou mřížku. Návrat slavil klasický jehličnatý věnec na dveře a na stůl – tradice jsou prostě
tradice. Pravdou ale je, že svícen na talíři byl
rovněž horkým favoritem. Na letošní dílně byl
kromě vyrábění připraven v předsálí i prodej vánočních dekorací a dárků, který však zůstal téměř
bez ohlasu. Nezapomněli jsme ani na děti a tak
se mohly vyřádit v našem mini dětském koutku.
Tak snad zase za rok.
Lenka Urbášková
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
První adventní neděli 2. 12. 2012 přicházely děti
do KD s napětím a očekáváním ve tvářích. O půl
třetí začínala naše již 5. netradiční mikulášská
nadílka, na níž je tradicí dílnička pro děti
s vyráběním vánočních ozdob na stromeček.
Stejně jako loni si každé dítko mohlo vyrobit
dárek, který si odneslo domů. Letos to byl sádrový svícínek. Strom se postupně ozdobami zaplňoval a došlo i na jeho slavnostní rozsvícení.
Dětem se pak podařilo přivolat Mikuláše
i se třemi anděly. Bohužel se u nás najdou i zlobivé děti a tak dorazila i skupinka čertů. Děti
za básničky dostaly připravené balíčky a pak
jsme se již všichni mohli odebrat k obecnímu
úřadu na slavnostní rozsvícení obecního stromu.
Lenka Urbášková

Pozvánky na sokolské akce
 TJ Sokol Mrsklesy pořádá v sobotu 29. 12. 2012 od 20.00 hodin v kulturním domě Mrsklesy
taneční zábavu s kapelou Elixír. Vstupné 80 Kč.
 Valná hromada se uskuteční dne 16. 2. 2013 ve 14.00 hodin v sále KD Mrsklesy. Všichni členové TJ SOKOL Mrsklesy jsou srdečně zváni, noví členové vítáni.
 Srdečně všechny zveme v sobotu 9. března 2013 na 49. ŠIBŘINKY. K tanci i poslechu zahraje
skupina SIRIUS Štarnov.
 TJ Sokol Mrsklesy zve všechny děti i rodiče v neděli 10. března 2013 v 15.00 hodin do KD
na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.
 Všechny tvořivé i ty, co jen hledající inspiraci zveme v sobotu 23. 3. 2013 od 15.00 hodin do KD
na VELIKONOČNÍ DÍLNU.
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SK Mrsklesy
Výsledky podzimní části soutěže 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

01. 09. 2012
07. 09. 2012
15. 09. 2012
23. 09. 2012
28. 09. 2012
02. 10. 2012
13. 10. 2012
17. 10. 2012
27. 10. 2012
03.11. 2012
10. 11. 2012
17. 11. 2012

SK Mrsklesy : Dřeváci Pňovice
Herna Sigma HBL : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Dynamit
Ars.Loučany A : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Sedlisko
Meteor : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Mizerové
Dědečci : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : PSB 2010
FC 4 Fun : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : FC Literpool
SK Mrsklesy : FC Podlas

Celkové pořadí 3. liga A
Mrsk 10:0
Slav
1:12
Mrsk 5:3
Odhlášeno
Mrsk 5:4
Milo
5:6
Mrsk 9:3
Hněv 0:3
Mrsk 3:1
Milo
5:5
Mrsk 3:5
Mrsk 3:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Mrsklesy
FC Literpool
Mizerové
Hurikán VB
FC 4 Fun
Meteor
PSB 2010
FC Podlas
Dynamit
Sedlisko
Dřeváci Pňovice
Dědečci
Herna Sigma HBL
Ars.Loučany A

64:25
46:22
43:32
42:26
51:36
49:53
37:44
49:49
60:50
43:38
27:54
32:53
24:88
0:0

19
17
17
15
14
12
11
10
9
7
7
4
2
0

<><><> Seznamujeme se <><><>
Lenka Tothová, 21 let, studentka
V Mrsklesích od roku 2001

Navštěvujete akce v Mrsklesích, jaké Vám chybí?
Nechybí mi žádné. Občas vyrazím, ale vadí mi
místní „bitky“ na závěr.
Čím se bavíte a o co se zajímáte?
Nejvíce mě baví čtení. Odpočinu si u románů,
fantasy knížek a nejraději tlustých, obsáhlých děl.
Jinak se do knihy nevejde žádný děj. Dočetla
jsem teď výbornou detektivku - Spící panna, mohu jen doporučit. Občas zajdu s přáteli do kina,
na pokec…

Sledujete dění v obci?
Doposud jen tak, co mi kdo řekl. Píši teď seminárku a tak čerpám informace z webu obce. To je
přímo studna veškerých informací.
Jak vnímáte rozšiřování obce?
Čím více lidí tady bude bydlet, tím více možností
rozvoje vesnice. Vůbec by mi nevadilo spojení
obou částí.
Jste spokojena s občanskou vybaveností obce?
Chápu, že v tak malé vesnici mi nepostaví kino,
zmrzlinu a podobně. Už to, že máme školku, beru
jako výhru. Ale ty autobusové spoje! Kéž by jich
bylo víc.

Umíte vařit?
Ano, vařím ráda. Mým oblíbeným jídlem, které
si dělám docela často je kuřecí salátek
s těstovinami. Pustím se i do pečení.
Čím si udržujete vitalitu?
Spánkem. Klidně spím i ve dne. Také na mě působí energie ostatních lidí. Když je dobrá nálada,
mám dobrou náladu, když je… (úsměv)
Co Vás zpravidla může rozčílit?
Lidská hloupost. Mám výbušnou povahu, nezájem lidí o práci u nás ve firmě mě spolehlivě vytočí.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Ve firmě? Máte firmu?
Jsem prezidentkou studentské společnosti Ginger stud. spol. Zabýváme se výrobou a prodejem perníčků.
Je nás 5 a vedeme firmu od A do Z.“
Váš adventní, vánoční nebo zimní tip?
Já říkám, že bez cukroví nejsou Vánoce. Představte si, maminka mojí spolužačky doma peče dort místo
cukroví! Sama mám ráda třeba pařížské rohlíčky.
Vaše životní motto?
Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se k tobě chovali oni!
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Simona Buriánková

Pavlína Vaňková, dělnice v Jutě
V Mrsklesích od roku 2003

široko daleko. Vůbec nás zajímají krásy České
republiky a to i na kolech. Rádi si přivstaneme,
a k večeru už sedíme pod pergolou na zahrádce.
Jo a na zahradě věnujeme velkou péči našim slivoním, nese to výsledky a v zimě se jimi zahříváme. (smích)
Jaké kuchyni dáváte přednost?
Vařím pravidelně, převážně českou kuchyni,
ale tak jako každý, občas mě to popadne a experimentuji. Momentálně mám v troubě králíka
na česneku, to je experiment, co? A za chvíli se
dám do štrůdlu.

Sledujete dění v obci, jak?
Ano, samozřejmě. Pravidelně čteme Zpravodaj,
vývěsky a rádi debatujeme se sousedy.
Jak vnímáte rozšiřování obce?
Asi se budu opakovat jako ostatní zde. Nevadí mi,
pokud zůstane v rozumných mezích.
Jste spokojena s občanskou vybaveností obce?
Ne, vůbec nejsem spokojena! Chybí tady signál
GSM, autobusové spoje, kabeláž optického internetu a zatím i kanalizace.
Navštěvujete akce v Mrsklesích, jaké Vám chybí?
Vzhledem k časové náročnosti v zaměstnání chodíme na akce jen velmi zřídka. Ale něco Vám řeknu: „Mně je doma ták dobře.“
Čím se bavíte a o co se zajímáte?
Především s manželem rádi „ turistikujem“, jak
s oblibou říkám. Třeba rozhledny máme „vylezlé“

Jaké máte sousedské vztahy?
To je to nejlepší co nás v Mrsklesích potkalo.
Lepší sousedy si nemůžeme přát. Tímto je všechny zdravím. Moc nám pomohli v začátcích.
Čím si udržujete vitalitu?
Výborně spím, rekreačním sportem, dobrým jídlem, pitím, … Jeden vinař mi řekl: „Hrozny sládnou na slunci a to slunce je pak v téhle láhvi,
paní.“ Něco na tom je, v malých doušcích je fakt
cítit.
Co Vás může rozčílit?
Politika, hloupost a vandalství.
Váš adventní, vánoční nebo zimní tip?
Mám moc ráda atmosféru vánočního náměstí
v Olomouci.
Vaše životní motto?
Žít a nechat žít.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se: Simona Buriánková
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<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Tentokrát nám svého koníčka představí paní Věra Lahnerová.
Jakého máte koníčka a co nám o něm prozradíte?
Mým koníčkem je „korálkování“. Zrovna nedávno jsem spočítala, že už mám „na svědomí“ více jak 1.500 výrobků,
ať už různých náhrdelníků nebo náušnic.
Jak dlouho se už korálkováním zabýváte?
Korálkuji už 4 roky a musím říct, že jsem samouk, že jsem
nikdy na žádném kurzu třeba základů korálkování nebyla.
Jakým způsobem jste se k tomu dostala?
Moje kamarádka si vyráběla korálky a mně se moc líbily.
Jednou jsme šly spolu do obchodu a mne tam nějaké korálky
zaujaly a hned jsem viděla, jak by měly hotové vypadat. A tak jsem si vše potřebné zakoupila a hned
se pustila do výroby. Tak vznikl můj první náhrdelník pro mě, pak další, pak jsem začala obdarovávat
rodinu, něco udělala pro známé a pořád toho přibývalo. Nakonec jsem si musela pořídit krabičky na třídění různých druhů korálků a dnes, když se vydám do specializovaného obchodu, tak už je to nákup
v řádech stokorun.
Co je pro vás úspěch a co vám přináší radost v souvislosti s tímto koníčkem?
Největší radost mám, když se náhrdelníky nebo náušničky lidem líbí
a je o ně zájem. A za „úspěch“ snad lze považovat moji účast
v projektu „Spojují nás tradice“ pořádaném mikroregionem Bystřička.
V rámci tohoto projektu jsem se účastnila workshopu v Náměšti
na Hané, na Slovensku v arboretu Mlýňany a pak jsem také své výrobky předváděla na letošním Lidovém roku ve Velké Bystřici.
Prozradíte nám nějaké detaily nebo speciality?
Výroba šperků není složitá, hlavně musíte mít trpělivost, pak speciální
ketlovací kleště, štípací kleště a pomocné pracovní kleště. Vše je dost
menší, než na jaké jste z dílen kutilů zvyklí. Náhrdelníky se dají navlékat na lanka, na voskové šňůry, na kožené řemínky, na různé stužky
nebo na kovový řetízek. Technika spojování jednotlivých kroužků
se pak jmenuje ketlování. Jednotlivé komponenty na výrobu šperků jsou
buď z běžných kovů, nebo pro alergiky i z chirurgické oceli a ze stříbra. A snad ještě jedna perlička, letos
na workshopech jsem na stoly vysypala korálky a strašně mě překvapilo, jakým způsobem děti dokáží
kombinovat tvary a barvy korálků. To byla velká inspirace.
Kam ještě chodíte na inspiraci?
Někdy vidím, jak by měl výsledný šperk vypadat, už při výběru korálků na něj. A někdy chodím doma
kolem korálků 14 dní a nic. A pak to najednou přijde samo a za večer udělám třeba 4 – 5 výrobků. Někdy
taky mrknu pro inspiraci na internet.
Máš ještě i nějaké další koníčky?
Mezi moje největší koníčky patří četba, poslech hudby a také divadlo.
Divadlo? A jaký je Váš oblíbený žánr?
Všechny, a kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu chodit i na opery v italštině, tak bych mu asi nevěřila. Akorát manžel už tohle se mnou odmítá absolvovat, tak chodím s kamarádkou.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková
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<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Letos jsme toho opět hodně poznali, naučili se a zažili. Podzimní procházky jsme trávili nejvíce v lese,
kde jsme hráli hry, poznávali květiny a stromy. Přitom všem jsme sbírali žaludy, šípky a kukuřici. Protože
až přijde Štědrý den, vydáme se krmit lesní zvířátka. Do krmelce nasypeme všechno, co jsme nasbírali,
přidáme k tomu nějaká jablíčka, nasušené rohlíky a chleba.
Ani noční mrazy nás neodradily od víkendové akce na Markrabce. Kdo s námi nebyl, nezahrál si loutkové
divadlo, přišel o golfový turnaj a spoustu dalších aktivit. Můžeme směle prohlásit, že tento třídenní pobyt
se jako vždy podařil na jedničku.
Čekají nás ještě zimní Hraničné Petrovice s vůní vánočního cukroví. Nebude chybět tradiční soutěž
o nejlepší cukroví a napínavá bojová hra v petrovickém sněhu. A možná přijde i Ježíšek.
Plánujeme ještě jednu oddílovou akci – přespání v klubovně, kdy se chystáme mimo jiné i odlévat olovo.
K+H+K

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Také se už těšíte na vánoce jako my?
Společně s dětmi jsme připravili program na rozsvěcení velkého vánočního
stromu, na vítání občánků v naší vesnici a také na mikulášskou nadílku
a vánoční besídku pro rodiče. Mikulášské balíčky jsme nakoupili z výtěžku
ze sběru starého papíru a tímto děkujeme všem, kteří do přistaveného kontejneru starý papír přinesli. Také vyrábíme drobnosti pro radost našim nejstarším spoluobčanům i svým nejmilejším. Myslíme také na volně žijící
zvířátka a ptáčky, pro které chystáme
spoustu dobrot v lese u krmelce. Spolu
s rodiči jsme napekli perníčky a těšíme
se na vánoční besídku u stromečku
s tombolou vánočních překvapení
a voňavým cukrovím.
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I v předvánočním čase si ve školce jen nehrajeme, ale učíme se a dozvídáme se spoustu nových důležitých věcí. Mimo jiné k nám dojíždí z Velké Bystřice paní knihovnice a společně se seznamujeme
s knížkami. Ve školce máme spoustu dalších aktivit jako je hudebně - pohybový kroužek, seznamování
s angličtinou a výtvarný kroužek. Protože bychom chtěli, aby naše vyučování bylo moderní a šlo s dobou,
pomýšlíme na interaktivní tabuli. Už v názvu je napsáno AKTIVNÍ a to znamená, že děti nesedí a jen
nesledují nějaké dění na obrazovce, ale aktivně se zapojují do plnění úkolů na tabuli a všichni ostatní mohou dobře sledovat, jestli činí správně. Samozřejmě, že i paní učitelky se musí naučit s moderními pomůckami pracovat tak, aby děti mohly učit efektivně. Je zřejmé, že takové vybavení něco stojí, a snad
se nám spolu s Obecním úřadem a sponzory podaří tuto tabuli dětem opatřit.
Konečně také napadl první sníh a my jsme se mohli vyřádit v bílé zimní peřině a užít si zimu naplno.
Přejeme všem krásně a klidně prožitý advent, vánoční svátky, Silvestr i Nový rok a v dalším roce jen samé zdraví, pohodu a úspěch.
Kolektiv Mateřské školy Mrsklesy

<><><> Z historie naší obce <><><>
V historické rubrice jsme se propracovali k ponurému a bolestivému období 2. světové války, které
se nevyhnulo ani naší obci. V dobových dokumentech je nazývána německy, tedy Nirklowitz. Obec tehdy
patřila do oblasti Sudet, přímo do hraničního pásma. Většině z nás je válečná historie známá už ze školních let a obecně lze říci, že na toto období pamětníci nevzpomínají s žádným nadšením, protože válečná
doba byla zlá. Zajímavostí je, že v období války při vedení školské i obecní kroniky nastala přesně obrácená situace, než byla doposud. Školní kronika je velmi strohá, v období roku 1940 -1945 aktuálně nevedena, kdežto Obecní kronika na válečná léta vzpomíná velice výrazně a je dosti konkrétní. Proč k tomu
došlo?
Školní kronika vždy aktuálně a věrně
popisovala školní aktivity a dění
v obci a pokud se jednalo o významnou událost ve státě, tak se vyjadřovala i k tomuto tématu. Rok 1938 líčí
podle skutečných událostí, tedy Mnichovskou zradu, mobilizaci čsl. branné moci, obsazování pohraničí
a v zajímavých detailech popisuje
i situaci v Mrsklesích. Citace z řádků
kroniky: „ Dne 11. října 1938 byly
okupovány Mrsklesy říšsko-německou
armádou
přišlou
od
Jestřabí
po okresní silnici, místní Němci hned
strhli ze školní budovy desku
s nápisem Národní škola, vyvěsili prapory s hákovým křížem a řídícího učitele A. Kutru zatkli jako rukojmí a propustili ho teprve na zákrok
styčného důstojníka čsl. armády, který přijel do Mrskles s německými důstojníky v autě od Olomouce.
Česká obecná škola i mateřská v Mrsklesích byly ihned Němci zrušeny“.
V průběhu války byla zavedena německá škola, dosazeni němečtí učitelé a to je také jeden z hlavních
důvodů proč v průběhu války nebyla tato kronika vedena, období roku 1940 – 1945 není zmiňováno. Dalším důvodem byla také skutečnost, že řídící učitel a kronikář v jedné osobě, A. Kutra opustil Mrsklesy
17. 10. 1938, po těžkých tahanicích, protože mu Němci nechtěli umožnit vystěhování. Dále se kronika
zmiňuje o smutných skutečnostech, kdy Němci ničili knihovnu místního odboru Národní Jednoty a většinu českých knih a spisů. Naštěstí se ještě před okupací Mrskles podařilo převést učitelskou a žákovskou
knihovnu do Přáslavic, společně se školním archivem a úředními knihami a předpokládá se, že i tuto
školní kroniku.
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Po skončení války v roce 1945 byla opět zavedena česká obecná škola, dne 30. 6. 1945 se vrátil
A. Kutra, byl opět jmenován do funkce řídícího učitele a dále vedl školní kroniku.
Obecní kronika je velice přesná a silně emotivně na válečná léta vzpomíná, protože místní kronikář
Jaroslav Vrtálek období války prožil v mladistvých letech. Popisuje počátek předválečné politické situace
celkově, mobilizaci armády, kterou národ vnímal velice kladně, následnou Mnichovskou zradu, smutek
a zlobu Čechů, kteří se právem cítili podvedeni a zrazeni ve svém boji. 15. březen 1939, den kdy byla
republika obsazena fašistickou armádou líčí takto: „Ulice byly najednou plné lidí, zmatení strážníci stěží
udržovali pořádek. Drnčivá plechová krása vůbec nezapůsobila. Někteří se smáli tomu plechovému cirkusu, jiní kleli a nadávali, plivali jim na cestu a hrozili jim pěstmi. Ženy plakaly, poznaly, že bude válka,
a že bude krutá válka“. Obec Mrsklesy byla v roce 1938 složena z 86 % z německého obyvatelstva
a 14 % tvořila česká menšina. Za okupace naše obec přináležela k Hlubočkám, česká menšina byla krutě
utlačována. V obci byl kovář, dva řezníci, dvě hospody, pekař a dva holiči, řemesla kvetla. Němečtí občané museli narukovat do armády, válka trvala krutých 6 let. Továrna v Mariánském Údolí vyráběla válečný materiál. Po skončení války líčí kronika odsun Němců, konfiskaci jejich majetků a přidělování pozemků a domů českým dosídlencům. Obecní kronika věnuje plných 14 stran válečnému období. Jsou v ní
konkrétní jména a údaje, vše však nelze rozvádět. Kronika je cenným svědectvím minulosti, což si jistě
uvědomujeme a uvědomovali i naši předkové a proto bych chtěl zakončit tento článek zapsanými slovy
kronikáře Vrtálka: „V případě nepředvídaných událostí, kroniku dobře uschovejte“.
Sepsal Roman Sedláček

<><><> Knihovna <><><>
V tomto čísle Zpravodaje Vám chceme představit další osobu, která stojí za děním v naší obci. A jak jsem
zjistila stojí, tedy spíše sedí, za svým knihovnickým stolem už několik desítek let. Takže náš druhý rozhovor je s naší knihovnicí paní Marií Seidlovou.
Jak dlouho už jste tady knihovnicí?
43 let.
Kolik knih je v knihovně?
V knihovně je 1.320 knih ve stálém fondu.
V rámci výměnného fondu dostáváme 4 x ročně
knížky z Velké Bystřice a jsou nám zapůjčeny
na 2 roky v počtu 250 knih a pak 2 x ročně
150 knih z olomoucké knihovny.
Kolik už jich máte přečtených?
Ze stálého fondu všechny. A knihy z výměnného
fondu čtu průběžně.
Kolik má knihovna čtenářů?
V současné době má knihovna 36 čtenářů, z toho
9 dětí.
Kolik lidí přijde zhruba každý týden do knihovny?
To je různé, někdy dojdou jen dva, někdy 10 lidí.
Posíláte i upomínky nebo stalo se někdy, že někdo nějakou knihu nevrátil?
Tohle je u nás celkem bez problémů, všichni
se navzájem známe, takže knížky se tady vracejí.
Děti všeobecně strašně málo čtou, máte nějaký
recept, co s tím?
Recept je jednoduchý - vyhodit televizi. Jenže
málo čtou i rodiče. Je to prostě dobou.

Vy osobně dáváte přednost televizi nebo knize?
Já to mám tak, že když mě nebaví televize, tak ji
vypnu a vezmu si knížku.
Co nejraději sledujete v televizi?
Seriály, protože těch je v televizi nejvíc a ostatní
nabídka pokulhává a pak také cestopisy.
Jaký žánr nejraději čtete?
Čtu všechno. Abych mohla někomu v knihovně
poradit, tak chci o knize něco vědět. Ale nejméně
ráda mám detektivky a pak harlekýnky.
Kolik knih přečtete za týden?
Přes zimu určitě nejméně 3 knihy, v létě, když je
práce na zahrádce, tak méně.
Vaše další koníčky?
Právě ta zmiňovaná zahrádka, tam je práce pořád.
Zrovna máme advent a vánoce klepou na dveře,
jak vypadají Vaše vánoce?
Na Štědrý den jezdím k nejstarší dceři. Máme
samozřejmě kapra k večeři, stromeček, …
A na první svátek vánoční přijedou i další dvě
dcery s rodinami, takže se sejdeme celá rodina.
Vaše vánoční přání?
Hlavně zdraví.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková
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<><><> Slavnosti roku <><><>
Hromnice – slavíme 2. Února
Na Hromnice – zimy polovice (z Čech)
Od vánoc přibývá dne: na Boží narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále
o tři kroky dále, na Hromnice o hodinu více.
Hromničky - svíčky svěcené na Hromnice v kostele, se rozsvěcovaly při bouřce na ochranu stavení proti
hromu.
Podle slovanské mytologie svátek Hromnice původně souvisel se slovanským bohem hromu a blesku
Perunem, který prvním jarním zahřměním ohlašoval svůj příchod „po zimním spánku“. Perun chce zvítězit nad temnými silami a svrhnout vládu zimy. Jarním bleskem se jako dotknutím kouzelného proutku
probouzela božstva a příroda se otevírala novému životu. Před hromovým rachotem jarního Peruna prchají zlí duchové. U starých Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká pozornost a lidé tento
úkaz provázeli mnohými rituály. V Čechách při prvním jarním hřmění lidé klekali na zem a líbali ji.
Ve světnicích přemísťovali židle a stoly, hýbali nádobami, na dvoře nadzvedávali vozy, mávali polním
nářadím a před vraty zatínali do země sekery (mimochodem sekera je atributem Peruna). Lidé tak přicházeli Perunovi na pomoc a vyháněli zlé duchy ze svých stavení. Tyto zvyklosti přetrvaly až do 19. století.
Svatým Martinem začíná a Hromnicemi končí doba světel (12 týdnů). Světlo svíček nám pomáhá
překlenout zimní dny a přitom do domovů vnáší hřejivé teplo. V den Hromnic ze zbytků svíček vyrobíme
svíčku novou. Stará světýlka se přetaví v jedno velké.
Výroba svíčky hromničky
Můžete použít třeba dvě ruličky od kuchyňských papírových utěrek.
Ruličky rozstřihněte a pečlivě slepte do jedné široké roury. Vystřihněte
dno z jiného pevného papíru. Na slepení a pečlivém utěsnění těchto částí k sobě si dejte záležet, aby horký vosk nenašel skulinky. Tuto formu
dejte pro jistotu do nějakého starého kastrolu, abyste neměli vosk všude.
Dovnitř od shora až dolů zavěste dlouhý knot. Nahoře ho zajistěte špejlí,
která leží přes papírovou formu. Poté zbytky svíček rozpusťte
v nějakém též starším kastrolku a nalijte do formy. Vosk bude dlouho
chladnout. Odstraňte papírovou formu a hromnička je hotova.
Touto krásnou velkou svící si můžeme ozdobit sváteční stůl.
My s dětmi pak tuto svíčku zapalujeme a dáváme do okna, když je
bouřka. Jednak proto, aby hromnička bouřku zahnala, a jednak proto,
že kdyby šel kolem nějaký pocestný, tak aby věděl, že tu bydlí hodní
lidé a mohl se k nám přijít osušit a ohřát.
Šárka Zdařilová

<><><> Pro volný čas <><><>
A je to tu zase – advent a vánoce. Advent by měl být časem velikého očekávání a zklidnění. Místo
klidu však býváme velmi často v zajetí toho, co všechno ještě musíme na poslední chvíli stihnout. Pospícháme, tlačíme se v supermarketech, jsme nervózní. Hypermarkety na nás útočí a spolu s médii vyvolávají nákupní hysterii. Vnucují nám představu, že jedině Vánoce s hromadou drahých dárků, mísami cukroví
a horami jídla jsou ty jediné pravé a správné. Jedině když prožijete vánoce takhle, budete šťastní. Co na
tom, že krátkodobou radost z drahých dárků, kterými se nakonec stejně nezavděčíte, vystřídá zděšení nad
prázdnou peněženkou. Co na tom, že z kopy cukroví Vám zbydou jen kila navíc a špatné svědomí, že jste
to zase všechno snědli. Co na tom, že z hromad jídla si přivodíte akorát tak zažívací potíže a stejně
se toho ještě téměř polovička vyhodí. Ale aby všemu zlému nebyl konec je tu ještě strašák se jménem
globalizace. A tak se nám pokoušejí vnutit jakési přivandrovalce - Santu Clause, obtloustlého vousatého
chlapíka v červeném, místo našeho Ježíška, sobí spřežení místo betlému s jesličkami, krocana místo
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kapra. Tomuhle všemu nemůžeme zabránit, ale můžeme tomu vzdorovat zdravým selským rozumem.
My přece máme naše Šťastné a veselé a ne Merry Christmas. Nebo už ne?
Symbolem vánoc je i již zmiňovaný dar, ale neznamená to brát supermarkety útokem. Darovat něco
někomu znamená darovat také něco ze sebe. Vzpomeňte na Tři krále, kteří se přišli poklonit Ježíškovi
a obětovali mu přinesené dary. Zvyk obdarovávání, který se udržuje po staletí, měl upevňovat kontakty
mezi lidmi. Radost z dárku má přesahovat jeho cenu. Dárek má být znamením porozumění a láskyplného
vztahu. A právě vztahy – o ty jde v dnešní hektické době především. Drahý dárek ale nevyváží celoroční
nezájem.
Hlavními symboly Vánoc jsou však stále klid a mír a právě to být spolu. Vzájemná pospolitost,
porozumění, udělat si čas pro druhé. Jak ale přinutit lidi, aby hledali cestu k sobě? Nejlepší vztahy vznikají, když je lidem nejhůř. Ale je to opravdu třeba? Neměli bychom se zastavit a rozhlédnout se kolem
sebe? Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat nejen v čase vánočním,
ale i celý příští rok. Vánoce nám sice tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít cestu k nim.
Tak ŠŤASTNÉ A VESELÉ.
Lenka Urbášková

VÁNOČNÍ TIPY Z REDAKCE
STAROČESKÝ HOUBOVÝ „ČERNÝ“ KUBA
Aby s houbami v kuchyni nebyla nuda, tak je tu staročeský kuba.
Abychom měli kubu opravdu černého, tak je vhodné nasbírat a nasušit křemenáče a kozáky. Dopřejete-li
si navíc luxusu v podobě čerstvé majoránky, toto obyčejné prosté jídlo ve vás zanechá neobyčejný dojem.
Potřebujete:
 50 dkg velkých ječných krup
 5 – 10 dkg sušených hub
 3 cibule
 3 stroužky česneku
 sůl
 pepř
 kmín
 čerstvá nebo sušená majoránka
 sádlo (staročeský recept velí: použij hojně sádlo, lze ho však nahradit máslem či
olivovým olejem)
V prvé řadě uvaříme kroupy. Před samotnou přípravou je opláchneme, vložíme do hrnce se studenou vodou, osolíme, přidáme trošku sádla a vaříme pod poklicí. Po 30 minutách varu jsou tak akorát a zrno je
decentně křupavé. Po uvaření je necháme asi tak 5 minut dojít a potom scedíme. Vezmeme zapékací mísu
nebo jinou vhodnou nádobu a vymažeme ji sádlem. Do mísy dáme vařené kroupy a promícháme se lžící
sádla, můžeme je i zlehka na pánvi osmahnout. Sušené houby necháme předem nasáknout vodou a pak je
podusíme na sádle s přidáním špetky kmínu. Osolíme, opepříme a vmícháme do krup. Cibuli nasekáme
a necháme ji zezlátnout na sádle. Přidáme ke kroupám a dobře promícháme. Okořeníme solí, pepřem,
jemně rozmačkaným česnekem a přidáme plnou dlaň majoránky. Takto připraveného kubu vložíme
do trouby a necháme cca 30 minut zapéct.
Roman Sedláček
Před prvními společnými vánoci jsem si půjčila velmi zajímavou knihu od Kamily Skopové: „Vánoční
svátky o století zpátky aneb Tradice Vánoc v české kuchyni“. Po přečtení receptů v ní bylo rozhodnuto.
RYBÍ POLÉVKA
Kapří vnitřnosti dobře vyper a zalité mlékem dej do chladna. Z kapřích hlav
odstraň žábry (skřele). Hlavy vymni v soli, dobře vyper čistou vodou a vlož
do maličko okyselené a osolené vařící vody s cibulí, bobkovým listem, novým
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kořením a pepřem. Chvíli vař drobným varem, ale nepřevař, ryba je velmi brzo uvařená. Vývar sceď
a z hlav po vychladnutí ober masíčko. Na olej nebo máslo dej zpěnit cibuli a osmahnout kořenovou zeleninu, nakrájenou na kostičky nebo nudličky (mrkev, petržel, celer, popřípadě pórek). Zalej vývarem
z hlav a krátce povař, přidej muškátový oříšek nebo květ, trochu zázvoru, trochu polévkového koření,
po chvíli varu žlutou máslovou jíšku dobře rozmíchanou ve studené vodě. Vnitřnosti (jatýrka a mlíčí)
uvař v osolené vodě zvlášť. Dobré uvařené vnitřnosti, bez pachuti žluče, pokrájej na drobné kousky
a spolu s vývarem přidej do polévky. Pokud se podaří získat pěkné vyzrálé jikry, upeč je osolené na másle. Mají pak krásně oranžovou barvu. Upečené je rozmíchej v trošce mléka nebo studené vody a dej
do polévky spolu s masem z hlav. V závěru můžeš rybí polévku zjemnit smetanou s rozšlehaným žloutkem a dochutit usekanou zelenou petrželkou a lžičkou másla. K rybí polévce připrav na kostky pokrájenou a na másle osmaženou žemli.
Šárka Zdařilová
VÁNOČNÍ VÝZDOBA NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Určitě doma najdete skleničku na víno, která Vám zůstala osamocena
z celé sady, protože ty další jsou již rozbité. Skleničku obraťte dnem
vzhůru. Tak Vám vznikne kopule, pod kterou můžete umístit dekoraci
s Vánoční tématikou – větvičku, sušený pomeranč, hvězdičku. Fantazii se
meze nekladou. Kdo vlastní tavicí pistoli může dozdobit skleničku
i zvenku, nebo třeba jen na stopku uvázat mašli. Na samý závěr položíme
nahoru čajovou svíčku. S troškou práce a minimálními náklady uděláme
velkou parádu.
Eva Brablíková
KOLEČKA Z NIVY
Už to sladké cukroví nemůžete ani vidět? Co takhle
Těsto:
 20 dkg hladké mouky
 8 dkg másla
 1 dcl mléka
 1/3 prášku do pečiva
 1/2 lžičky soli
Zpracujeme těsto na pomoučeném vále. Rozválíme a potřeme náplní. Stočíme do rolády a necháme do druhého dne v lednici odpočinout.

zkusit něco slaného třeba na silvestrovský stůl?
Náplň:
 10 dkg másla
 14 dkg nivy
Pokud je pomazánka tuhá rozředíme ji mlékem.
Roládu nakrájíme na kolečka asi 1/2 cm široká,
potřeme vajíčkem, posypeme mákem a dáme
půlku mandle. Pečeme na vymazaném plechu,
až začnou hnědnout, je hotovo. Dobrou chuť!
Simona Buriánková

Jedna bába povídala
Bába o Vánocích mlčí,

avšak redakce Zpravodaje Vám přeje láskyplné prožití vánočních svátků
a do nového roku spoustu zdraví, pohody, lásky a splnění všech příjemných očekávání.
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