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Vážení spoluobčané,
připadla mi milá povinnost ujmout se úvodního slova tohoto čísla Zpravodaje. Zabývat bych se chtěl
především největší připravovanou akcí a tou je výstavba kanalizace v obci.
V současné době je vydáno pravomocné stavební povolení, dále máme vypracovaný projekt pro zadání stavby a vybranou firmu pro technický dozor investora. Další fází je výběr firmy, která provede
vlastní stavbu kanalizace. Jelikož se jedná o velkou zakázku s předpokladem odvolání se „neúspěšných“
firem, bude výběrové řízení organizovat již dříve vybraná firma BM asistent s. r. o. Olomouc. Stavební
povolení, vydané stavebním úřadem v Olomouci, je platné „pouze“ na hlavní kanalizační řad
s odbočkami v délce 2m a vlastní napojení domů bude nutné řešit ohlášením stavby stavebnímu úřadu
ve Velké Bystřici. Toto ohlášení bude pro všechny občany projekčně zajištěno prostřednictvím Obecního
úřadu Mrsklesy. Aby bylo možné správně určit přesné místo a délku napojení, budeme potřebovat součinnost občanů. Pozdější žádosti o připojení si bude každá domácnost řešit individuálně s vyšší finanční
náročností. Pro zajištění správné funkce ČOV je třeba připojení určitého počtu domácností. Po zahájení
trvalého provozu ČOV budou nepřipojené domácnosti muset prokazovat likvidaci splaškových vod.
Další věcí k řešení, které bych se chtěl věnovat je „Co s parcelou po demolici domu, sousedícího
s kulturním domem?“. Možností se nabízí několik: parčík, přístavba objektu, který by umožňoval poskytnout občanům nějaké služby (např. kadeřnictví, obchod), nouzové ubytování a další. Protože nás zajímá
i Váš názor, zřídíme na stránkách obce veřejnou anketu.
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Také je připraven záměr prodeje dalších stavebních pozemků za účelem výstavby rodinných domů
s přednostním prodejem místním občanům.
Poslední věcí, na kterou bych se rád zaměřil, jsou stále více se projevující známky vandalismu v naší
obci, konkrétně stálé poškozování autobusových zastávek, poničení nové skluzavky a osvětlení na kovákovském hřišti a jiné. Obec vážně uvažuje o zavedení kamerového systému, který by jednak odhalil tyto
vandaly a dále pomohl zajistit provoz sportovního areálu.
Místostarosta obce Mrsklesy
Petr Stratil

<><><> Dění v obci <><><>
Obec Mrsklesy schválila finanční příspěvek účastníkům sokolského sletu v Praze a zde jsou informace o tom, jak vše probíhalo:
Tak jako ve všech tělovýchovných jednotách, tak i v T. J. Velká Bystřice se začalo nacvičovat
na podzim roku 2011 několik skladeb pro XV. VŠESOKOLSKÝ SLET v Praze.
Této veliké události, jejíž atmosféru si pořádně vychutná jen ten, kdo se zúčastní, předcházela vystoupení na místních, župních a krajských sletech, např. v Olomouci – Chválkovicích, Hranicích
a v Přerově, kde jsme si vyzkoušeli skladby ve větších celcích. Byla to pěkná podívaná a my se už těšili
na odjezd na akci největší…
30. červen byl dnem našeho odjezdu do Prahy, kam jsme se postupně během dne sjížděli. Ubytováni jsme byli v různých částech Prahy
a tak bylo naším prvním úkolem
zjistit, jaká bude doprava na stadion
Synot Tip Aréna v Edenu. Hned
druhý den, 1. července, nás čekal
průvod nádhernou letní Prahou. Trasu průvodu lemovali vesměs starší
občané a také cizinci a velice vřele
nás vítali, což bylo dojemné. Další
dny byly vyplněny zkouškami
na hřišti a pak také přímo na stadionu. Všechny dny nás provázelo
úmorné vedro, někdy až nesnesitelné. Zvláštní bylo, že každý večer se zatáhlo a přišla bouřka. Slavnostní
hromadná vystoupení byla rozdělena do dvou programů. I. program probíhal 5. července od 21.00 hodin.
Začátek tohoto programu pokazil vytrvalý a hustý déšť a cvičenci skladeb Věrná Garda a Jonatan cvičili
v dešti. Vystoupení se jim velice zdařilo, přestože stáli v dešti nejen na značkách, ale i dlouhou dobu na
seřadišti. II. program byl hned další den a to
6. července, tentokrát odpoledne ve 14.00
hodin. Každá skladba měla své kouzlo, ať to
byla skladba s hravými dětmi, či skladba
s ukázněnými, dospělými cvičenci.
Horka jsme si užili strašně moc, prohlédli si Prahu, byli jsme v divadle a nakonec nám ani volný čas na všechno nestačil.
Dost se mluvilo o neúčasti vládních činitelů
a o velmi malé propagaci tohoto sletu. Proto
jsme se pak nemohli divit, že obyvatelé
Prahy o této akci nevěděli. Kdo byl na takovéto akci poprvé, srovnávat nemůže, kdo
se zúčastnil již po několikáté, ví, že organi-
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zace pokulhávala. Ale tak to bývá, nikdy
není všechno stoprocentní. Myslím,
že jsme si to i přes některé nedostatky
užili, a plni zážitků a dojmů se vraceli
domů. Už teď se těšíme na příští slet
v roce 2018!
Dana Smékalová
Účastníci sletu z naší obce:
Eliška Hühnelová, Adéla Hühnelová,
Zuzana Dosoudilová – skladba Jonatan
Dana Smékalová – skladba Česká suita
Aneta Neckářová – skladba Nebe nad hlavou

Informace z obce
 Za ještě krásnější obec Mrsklesy
Za účelem podpory květinové výzdoby našich domů byl dne 25. 8. 2012 vyhodnocen 1. ročník této
soutěže. I zde uveřejňujeme fotografie vítězů v obou soutěžních kategoriích. Vítězové samozřejmě
obdrželi vypsanou odměnu. Ještě jednou – gratulujeme.
3. místo předzahrádka

2. místo předzahrádka

1. místo předzahrádka
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2. místo výzdoba domu

1. místo výzdoba domu

 Kontejnerový odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
se uskuteční ve dnech 13. a 14. října 2012 přistavením kontejnerů na obvyklá místa.
 Humanitární sbírka
se bude konat ve dnech 24. a 25. 10. 2012. Podrobnosti o místě a čase konání včetně pokynů, kterých
věcí se tato sbírka týká, budou zveřejněny předem obvyklým způsobem.
 Vítání dětí a oslava 50. a 60. výročí uzavření sňatku
V první polovině prosince se uskuteční v kulturním domě v Mrsklesích pro pozvané vítání dětí narozených v roce 2012 a oslava zlatých a diamantové svatby.
 Sociální poradenství
v oblasti sociálního zabezpečení – vyřizování důchodů, sociálních dávek, sociální pomoci, exekuce,
oddlužování, ztráty bydlení, zaměstnanosti a jiné poskytuje Poradenské centrum Wurmova 5,
Olomouc, tel. 585 203 102, nebo přímo sociální pracovník Jan Řezníček tel. 736 764 804. Informace
můžete získat i na webových stránkách www.olomouc.charita.cz.
Poradna Charity Olomouc působí na MÚ ve Velké Bystřici do konce roku 2012 v úterý 1x za 14 dnů
od 13.00 – 15.00 ve dnech 7. a 18. září, 2., 16., 30. října, 13. a 27. listopadu a 11. prosince.
 Penzijní připojištění
Vzhledem k připravované penzijní reformě dojde od 1. prosince 2012 k přerušení uzavírání smluv
o penzijním připojištění. Od ledna 2013 bude možné znovu tyto smlouvy uzavírat, ale již za zhoršených podmínek - nebude možné sjednat výsluhovou penzi a nebude zaručené kladné zhodnocení.
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Obec oslovila poradce pro zprostředkování finančních produktů pana Jiřího Antoníčka k zajištění této
služby v naší obci a to od 5. 9. 2012 - 28. 11. 2012 každou středu od 15.30 – 17.00 na obecním úřadě.
Na telefonu 606 712 720 je možno si sjednat schůzku i v jiné než výše uvedené termíny.
 Sběr papíru
bude organizovat MŠ přistavením kontejneru k hostinci „U zastávky“ v Mrsklesích v druhé polovině
října. Kontejner zde bude umístěn 2 - 3 dny. Výtěžek z tohoto sběru je určen pro úhradu nákladů
na divadelní představení a návštěvu kina včetně dopravného pro děti MŠ.

Společenská kronika
Narodili se …

David Ovčačík
Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.

Opustili nás …

Růžena Hořínková, Eva Novotná
Upřímnou soustrast.

Naši jubilanti …
Karel Hekele, Marta Pečínková, Rudolf Smékal, Jana Ďásková, Růžena Čecháková,
Petr Mader, Petr Ďásek, Antonín Partyka, Zdeněk Řezníček, Zdeněk Kubíček,
Štefan Bosák
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.

Pozvánka na obecní akce
Divadelní představení
Dne 7. 10. 2012 v 18.00 hodin v kulturním domě v Mrsklesích předvede divadelní soubor Osvětové
Besedy Velká Bystřice komedii „Mátový nebo citron?“.
Odpoledne s operetkou
Hudební procházka operetkou je naplánována na sobotu 10. 11. 2012 a uskuteční se v kulturním domě
v Mrsklesích. V rámci této akce připravujeme i prodejní výstavku ručních výrobků včetně prodeje
domácího cukroví. Pokud máte zájem své vlastnoručně vyrobené předměty nebo cukroví prodat, či jen
vystavit, obraťte se pro bližší informace na Obecní úřad nebo na Kovákově na paní Šárku Zdařilovou
a v Mrsklesích na paní Lenku Urbáškovou. Výrobky i cukroví budou přijímány v sobotu 10. 11. od 9.00
do 11.00 hodin v předsálí kulturního domu.
Rozsvícení vánočního stromu
Jako každoročně slavnostně rozsvítíme vánoční strom první adventní neděli 2. prosince.
Poznačte si tento den do kalendáře, abychom všichni společně přípitkem vánočním punčem zahájili poklidný adventní čas.
Výstava řemesel a umění z regionů
Dne 9. 12. 2012 se v kulturním domě v Mrsklesích uskuteční ve spolupráci s Mikroregionem Bystřička
výstava řemesel a umění z regionů.
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<><><> TJ Sokol <><><>
SOKOLSKÝ VÝLET
Krátce po sedmé hodině ráno v sobotu 30. června jsme vyrazili od kulturního domu směr Ostrava.
Na devátou hodinu jsme měli objednanou prohlídku v největším hornickém muzeu v České republice
v LANDEK parku. Začali jsme podzemní expozicí. Sfárali jsme v těžní kleci a před námi se otevřelo
250 metrů chodeb. Jejich prohlídka byla doplněna odborným a zasvěceným výkladem skutečného bývalého havíře a byly nám předvedeny i některé stroje v chodu.
Pobyt ve štolách dolu Anselm byl o to příjemnější, že nahoře
již bylo okolo 32 °C. Následovala prohlídka expozice důlního
záchranářství, která nám představila činnost, bez níž by nebyla
práce v podzemí možná a mohli jsme si prohlédnout skutečnou
důlní záchranářskou dýchací a oživovací techniku. Nejstarší
dochované dýchací přístroje pochází z roku 1884.
Po přesunu do ostravské ZOO, byl již program volný
a každý mohl využít čas podle svého. Ostravská ZOO je velmi
pěkně zrekonstruovaná, je vybavená až neskutečným množstvím laviček, je zde mnoho stánků s občerstvením i dětských
koutků. Rozhodně zde bylo co obdivovat, komentované krmení
bylo velmi zajímavé a poučné a ostravská ZOO je pro své
návštěvníky velmi přívětivá. Nakonec se ale všichni vzhledem
k šílenému vedru stejně těšili na jediné – klimatizovaný
autobus.
Doufejme, že se program výletu účastníkům líbil a snad zase za rok.
Lenka Urbášková
MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA
Dne 21. 7. 2012 proběhl na hřišti v Mrsklesích již 23. ročník Memoriálu Františka Řezníčka, fotbalového turnaje v malé kopané. Počasí během turnaje bylo zcela dle našich představ, ani žádná Sahara a ani
žádná Sibiř. Jen nás překvapil asi pětiminutový anglický deštík. To bylo spíše ale příjemné osvěžení.
Oproti loňskému roku se soutěže zúčastnilo jen 9 týmů Olomouckého kraje, což evidentně přispělo
ke zkvalitnění turnaje, protože hrát se mohlo celý hrací čaj tj. 2 x 12 minut, týmy neměli tak velké pauzy
mezi zápasy a menší počet zápasů znamenal i menší únavu pro samotné hráče. Diváci, kterých se během
dne sešlo dostatek, mohli ocenit spoustu krásných fotbalových akcí.
Vyhlašování výsledků turnaje proběhlo kolem
16.00 hodiny. Opět se této pocty ujal kolega ze
Slovenské republiky Gabo Zelenaj v podání rozhodčího Čendy Sanetrníka, takže byla i sranda.
Kromě nejlepších týmů, jejichž pořadí vidíte
v následující tabulce, byl oceněn také nejlepší střelec, jímž se k velkému překvapení stal obránce Jiří
Antoníček ml. z SK Mrsklesy a také nejlepší hráč
turnaje, který byl z týmu Hostinec U žáby.
Velké díky patří všem, kteří pomohli zorganizovat turnaj, taktéž Obci Mrsklesy a Hostinci
U zastávky za sponzorský dar pro vítěze turnaje.
Také bych chtěl poděkovat rozhodčím turnaje Bártlovi, Sanetrníkovi a Juřátkovi za velkou ochotu při organizaci mančaftů během dne.
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6.
7.
8.
9.

SK Mrsklesy
Pomalé šípy
PPL – Olomouc
Sokol Přáslavice
Sportu zdar! Matěj Smrček

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V sobotu 25. 8. 2012 se ve sportovním areálu Mrsklesy konalo Rozloučení s prázdninami pro děti
i dospělé, které pořádala Obec Mrsklesy ve spolupráci s TJ SOKOL Mrsklesy.

Foto: Soutěž v pití piva metrovým brčkem

Jelikož jsme v červnu museli z důvodu nepříznivého počasí zrušit Dětský den, tak jsme hledali vhodný termín, kdy zrušenou akci uspořádáme. Obec nám vyšla vstříc a ze zrušeného dětského dne a obecního
dne vznikla akce Rozloučení s prázdninami nejen pro děti.
Pro děti byla připravena spousta soutěží. Pro ty nejmenší do šesti let soutěže na tenisovém hřišti, pro
všechny děti lov zvěře v lesíku a hádanková soutěž, jízda zručnosti, soutěž v pojídání koláčů, pro dospělé
soutěž v pití piva metrovým brčkem. Každá soutěž byla vyhodnocena, děti dostávaly nejen diplomy
a medaile, ale také spoustu sladkostí a na osvěžení nanuky. Celé odpoledne mohli malí i velcí využít
zdarma obří skluzavku a skákací hrad. Také se mohli svést na motorkách nebo na koních. Pro všechny byl
také připraven táborák a špekáček k opečení zdarma.
Samozřejmě nechybělo ani bohaté občerstvení, pivo, nealko, domácí koláčky, cukrová vata, něco
málo z udírny a hamburgery. Odpolední program byl zakončen domácí diskotékou, kdy tančily nejen děti,
ale také dospělí. I díky počasí se celá akce vydařila, účast byla hojná a především děti byly moc spokojené.
Lucie Vaculíková

Pozvánky na sokolské akce
 TJ Sokol Mrsklesy zve všechny děti i rodiče v sobotu 22. 9. 2012 ve 14.30 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 v 15.00 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v pátek 28. 9. 2012.
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 Také se chystáme POUŠTĚT DRAKY v neděli 7. 10. 2012. Sraz je ve 14.30 hodin u
vodárky. Jako obvykle si dáme čaj, upečeme brambory a vypustíme draky do povětří.
S sebou draky (nejlépe vlastnoručně vyrobené) a brambory.
 TJ Sokol Mrsklesy zve v sobotu 13. 10. 2012 od 17.00 hodin do kulturního domu na POSEZENÍ
S PÍSNIČKOU s kapelou Rytmia.
 V sobotu 20. 10. 2012 se uskuteční PIRÁTSKÝ BÁL A LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Na programu
je tvořivá dílnička, bál s tancem a soutěžemi a lampiónový průvod. Těšíme se na Vás od 15.00 hodin
v sále KD Mrsklesy.
 Srdečně všechny zveme poslední listopadovou neděli 25. 11. 2012 na VÁNOČNÍ TVOŘIVOU
DÍLNU od 14.00 hodin do kulturního domu. Vyrobit si můžete tradiční či netradiční adventní věnec,
věneček na dveře, svícen či různé dekorace. Pro letošní rok jsou opět připraveny novinky ve skladbě
výrobků, a pokud není zručnost Vaší silnou stránkou, rádi Vám dekorace na přání vyrobíme. Přijďte
nasát předvánoční atmosféru, nechat se inspirovat a také ochutnat náš punč a dobroty v bufetu.
 Zveme především všechny děti v sobotu 1. 12. 2012 v 15.00 hodin do KD na 5. netradiční Mikulášskou nadílku – MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ. Děti se mohou těšit na tvořivou dílnu, vyrobí si dárek a snad je přijde odměnit i Mikuláš se svou družinou.

SK Mrsklesy
Rozlosování pro družstvo SK Mrsklesy pro období podzim 2012
Kolo Datum

Čas

Soupeři

Stadion

Výsledek

1.

01. 09. 2012

9:30

SK Mrsklesy : Dřeváci Pňovice

Mrsk

10:0

2.

07. 09. 2012

19:00

Herna Sigma HBL : SK Mrsklesy

Slav

1:12

3.

15. 09. 2012

9:30

SK Mrsklesy : Dynamit

Mrsk

4.

23. 09. 2012

10:30

Ars. Loučany A : SK Mrsklesy

Louč

5.

28. 09. 2012

9:30

SK Mrskley : Sedlisko

Mrsk

6.

02. 10. 2012

18:00

Meteor : SK Mrsklesy

Milo

7.

13. 10. 2012

9:30

SK Mrsklesy : Mizerové

Mrsk

8.

17. 10. 2012

18:00

Dědečci : SK Mrsklesy

Hněv

9.

27. 10. 2012

9:30

SK Mrsklesy : PSB 2010

Mrsk

10.

03. 11. 2012

8:30

FC 4 Fun : SK Mrsklesy

Milo

11.

10. 11. 2012

9:30

SK Mrsklesy : FC Literpool

Mrsk

12.

17. 11. 2012

9:30

SK Mrsklesy : FC Podlas

Mrsk

13.

23. 03. 2013

10:30

Hurikán VB : Sk Mrsklesy

VB
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<><><> Seznamujeme se <><><>
Petr Finsterle, v Mrsklesích od roku 1948
Navštěvujete akce v Mrsklesích? Jaké Vám
chybí?
Dle možností se zúčastňuji a jsem spokojen.
Čím se bavíte a o co se zajímáte?
Kdysi jsem byl náruživý lyžař, rád jsem trávil
víkendy na horách. Ale teď v mém věku, už chodím s manželkou po procházkách a obdivujeme
krásy Olomouce.
Sledujete dění v obci, jak?
Někdy se účastním schůzí, zbytek se dozvím
mezi lidmi.
Jak vnímáte rozšiřování obce?
Nevadí mi.
Jste spokojen s občanskou vybaveností obce?
Hodně se oproti minulým letům změnilo
k lepšímu, snad jen o víkendech doprava stále
chybí a potom tolik diskutovaný telefon. My
z dolního konce pokud neběháme po zahradě,
nemáme šanci se někam dovolat. A to jsme jen
10 km od Olomouce.

Jaké kuchyni dáváte přednost? Jste spíše konzument, nebo vaříte?
Mám rád českou kuchyni. Vařit neumím, těším
se, co uvaří manželka.
Čím si udržujete vitalitu?
V mých 70-ti letech už se pomalu hlásí nemoci,
takže se držím v kondici procházkami.
Co Vás zpravidla může rozčílit?
Pomluvy! To mi moc vadí.
Vaše životní motto?
Když nejde o život, tak opravdu, přátelé,
OPRAVDU nejde o nic!
Ptala se: Simona Buriánková

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Tentokrát nám svého koníčka představí Roman Liberda.
Jakého máš koníčka a co o něm prozradíš?
Mým koníčkem je lodní modelářství a jsem členem Klubu lodních modelářů ve Stanici mladých
techniků v Mariánském Údolí. Každý pátek od 16.00 hodin tam vedu v době školního roku kroužek pro
děti. Aby to nebylo jen trpělivé stavění
lodí, tak se účastníme i závodů. Během
roku máme 5 závodů mistrovství ČR.
Mohlo by jich být i více, ale to je již
velmi finančně a časově náročné. Každý
rok také pořádáme soustředění lodních
modelářů, které je jeden týden o prázdninách. Máme postavené dráhy a tak jezdíme, hrajeme hry, děláme výlety. Největší výhodou je, že se známe, známe
děti i prostředí a tak si s sebou bereme
i auta na dálkové ovládání příp. i letadla,
a když je čas, tak si „zablbneme“
i s těmito modely.
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Náš klub také pořádá jeden závod, který se jede na rekreační nádrži v Dolním Žlebu u Šternberka
vždy v půlce září. Nejvíc mě na tom baví rodinná atmosféra, kterou na závodech máme, všichni se známe
již několik let a můžeme se spolehnout na pomoc ostatních.
Jak dlouho se už lodním modelářstvím zabýváš?
Již od 4. třídy, tedy 22 let s přestávkou na vojenskou službu.
Jakým způsobem ses k tomu dostal?
Přes tátu. Ten se věnoval autodráhovým modelům
už jako kluk a v roce 1989 se k tomuto koníčku
vrátil, a přibral mě a bráchu. Mě však moc nebavilo jezdit pořád na dráze a tak jsem ještě v zimě
roku 1989 přestoupil k lodním modelářům.

Dosáhl jsi i nějaké úspěchy?
Jako žák jsem byl celkově druhý v ČR v kategorii
EX Ž. Mé největší úspěchy ale přišly až v dospělosti, kdy jsem se stal Mistrem ČR v kategorii
EX Ž, také 3x jsem byl první v celkovém pořadí
Moravském poháru v různých kategoriích.
O ostatním pořadí nemá cenu hovořit, každý rok
něco ukořistím. Moje úspěchy mě ale netěší tolik,
jako když vyhrají děti, které vozím s sebou
na závody.

Prozradíš nějaké detaily, speciality či pikantnosti?
Všechny modely, které máme, jsou na elektrický pohon. V poslední době šel vývoj baterií hodně vpřed a
od toho se odvíjí i rychlost modelů. Pro ilustraci - ještě před 8 lety jsme s rychlostními čluny za 6 minut
jízdy ujeli 10 kol na trojúhelníkové dráze o rozměru 30 x 30 x 30 metrů. V současné době ujedeme 40
kol. S rozvojem baterií vyšly na svět i střídavé motory, které jsou rychlejší, spolehlivější a dokonce i levnější než klasický jednosměrný motor. Lodě stavíme ze dřeva, plastu, laminátu a všeho, co si člověk dovede představit. V současné době jezdíme na závodech 4 kategorie, ve kterých soutěží jak modely řízené
rádiem, tak i volně plující s časovým spínačem na přesnost. Velikost lodí je v řádech od 30 cm do
125 cm, ještě před 10 lety se používali lodě o celkové délce 2,5m. S pomocí dospělého jsou kluci schopni
si svůj model slepit již od 5 let. Model se dá postavit zhruba za 4 měsíce, ale i za 2 roky - podle složitosti
doplňků. Nejvíce času totiž zaberou detaily.
Máš ještě i nějaké další koníčky?
Rád přes zimu hraji florbal, přes léto tenis nebo jezdím na kole. Ale už z úvodní odpovědi je jasné, co mi
zabírá nejvíc volného času.
Díky za rozhovor. Ptal se: Roman Sedláček
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<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Prázdniny jsme trávili různě, každý jinde, ale společně jsme si užili 14 dní na táboře na Markrabce.
Letos jsme se vydali na pohádkovou cestu - navštívili jsme Madagaskar, plavili se s Nemem a hledali
Arabelin ztracený prsten. Až na malé dobrodružství s kadibudkami se tábor povedl. Jistě jste už slyšeli,
že nám na záchodcích hořelo, ale vedoucí vše hned zvládli uhasit a nikomu se nic nestalo. Fotky
z letošního tábora si můžete prohlédnout na adrese: http://tom-mrsklesy.rajce.idnes.cz.
I letos se budeme každý týden scházet
v Kulturním domě, hrát hry, vyrábět různé
věci, podnikat výlety. Čeká nás toho
spousta. Na podzim bychom chtěli vyrazit
na víkend na Markrabku a před Vánoci
do Petrovic, kde si uděláme nadílku.
Klubovnu už máme uklizenou, hry
nachystané a tak můžeme s oddílem začít.
Neváhejte a přijďte za námi!
První oddíl již proběhl. Vymysleli
jsme zajímavou hru a snad můžeme prozradit, že na jejím konci bylo sladké překvapení a jako bonus nová oddílová trička.
Těšíme se K + H + K

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Zpravodaj každé čtvrtletí přináší zprávy o tom, co se kde v obci děje. Teď chceme postupně
v jednotlivých číslech Zpravodaje představit i osoby, které za tímto děním stojí. A pro první rozhovor
jsem se vypravila do místní mateřské školy.

Paní ředitelka Renata Petrová
Kolik nových dětí přijde od září do školy?
V březnu přišlo k zápisu na nový školní rok
7 dětí a všechny splňovaly kritéria pro přijetí,
což mimo jiné znamená, že mají alespoň jednoho
z rodičů s trvalým pobytem v Mrsklesích.
Kolik dětí naopak odchází do základní školy?
1. září se už odpravdickými školáky stanou:
Janička Gregušová, Pavlínka Parmová, Viktorka
Novotná, Jareček Čermák, Filipek Buriánek,
Tomášek Absatz.
Po prázdninách bude ve školce kolik dětí, kapacita je naplněna?
Kapacita mateřské školy je 25 dětí, zapsáno
je 26 dětí.
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Co plánujete na nový školní rok, bude nějaká
novinka?
Podle zájmu rodičů plánujeme solnou jeskyni,
podzimní a jarní bruslení, lyžování, plavání, návštěvy logopeda ve školce, návštěvy kina a kulturních akcí. Novinkou bude, že předškolní dětí
budou chodit od měsíce září na tematické besedy
s bystřickou paní knihovnicí do místní knihovny.
Podle zájmu se budou děti moci seznámit i se
základy angličtiny.
Všeobecně se ví, že probíhalo podepisování petice rodiči proti vypsání výběrového řízení na
místo ředitelky, chceš se k tomu vyjádřit?
K tomu mohu jen říci, že mě zájem rodičů velmi
mile překvapil a ještě jednou chci poděkovat
rodičům i veřejnosti za podporu chodu i vedení
školy.
Ve školce to vypadá, že si děti jen hrají, ale není
to pravda. Můžeš nám říct nějaké informace
o vzdělávání dětí ve školce?
Společně s dětmi pracujeme podle rámcového
vzdělávacího programu, který neustále doplňujeme, upravujeme a zkvalitňujeme podle potřeb
a zájmu dětí. Vzdělávací program je veřejný a je
k nahlédnutí v mateřské škole a také na našich
webových stránkách.

S t r á n k a | 12

Paní učitelka Pavlína Mahrová
Přešla jste k nám ze školky ve Velké Bystřici,
jak se Vám v Mrsklesích líbí?
V Mrsklesích se mi líbí, protože je zde jednotřídní mateřská škola s přátelským přístupem
a rodinným kolektivem.
Co jste nového přenesla do své práce tady, třeba
jaké zkušenosti?
Určitě to jsou mé letité zkušenosti z praxe a zaměření na hudební a hudebně pohybovou výchovu.
Překvapilo Vás mile i nemile v místní školce
něco?
Mile mě překvapilo bohaté a moderní vybavení
mateřské školy, milý a vstřícný přístup rodičů
i personálu. Nemile mě překvapilo a mrzelo poněkud nestandardní chování a jednání bývalé
paní starostky, což dlouhodobě narušovalo klidný chod školy.
Minule jste ve Zpravodaji zmiňovaly taneční
kroužek, který vedete. Můžete nám k tomu říci
něco bližšího?
V rámci své pracovní doby připravuji dětem hodinu plnou hudby různých žánrů a pohybového
vyžití. Cílem je radost dětí z kultivovaného pohybu při hudbě.

Co na práci učitelky MŠ považujete za nejtěžší?
Obě: Neustálá zodpovědnost za bezpečnost a zdraví dětí během celého dne.
Učitelkami jste už mnoho let, pozorujete, že se děti nějak mění? Jak?
Obě: Děti se nemění, mění se doba, nároky a přístup rodičů. Více je to teď tak, že spíše poslouchají rodiče děti, než děti rodiče a někteří tak i tímto způsobem nahrazují čas, který dětem nemohou dát.
Proč jste si vybrala právě tohle povolání?
Renata Petrová: Já jsem už odmalička snila o tom být učitelkou, takže nelituji.
Pavlína Mahrová: O jiném povolání jsem ani neuvažovala, jsem z kantorské rodiny a mám tohle povolání v genech. Pro tohle jsem se prostě narodila.
Jsou chvíle, kdy si řeknete, že jste si tohle povolání vybrala správně?
Obě: Ty chvíle jsou tehdy, když vidíme, jak děti rostou, dospívají, stávají se úspěšnými. Když přicházejí
do školky se šťastným úsměvem a někdy nechtějí odejít domů. Když jim svítí očka, protože se něco nového naučily, dosáhly úspěchu nebo překonaly nějaký strach nebo obavu. Jsme rády, když se k nám děti
hlásí, aby se pochlubily svými dosaženými výsledky a úspěchy ve škole
Jakým způsobem po práci, která je určitě psychicky náročná, relaxujete?
Renata Petrová: Odpočinek na zahrádce, kondiční cvičení, tanec, hudba,…
Pavlína Mahrová: Vycházky do přírody, jízda na kole, poslech hudby,…
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková
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<><><> Slavnosti roku <><><>
Svátek archanděla Michaela – 29. září
Podzim - usínání v přírodě, probouzení lidské duše. Příroda usíná a i my jako bychom usínali, stávali
se letargickými, omámenými. Jako bychom seděli v houpacím křesle u hořícího krbu zahaleni do teplé
deky. Ale kde vzít vnitřní sílu? Podzim je ideální doba k zažehnutí plamínku této vnitřní síly, protože
„kde umírá hmota, rodí se duch“. Vnější život ustupuje a otevírá se prostor životu vnitřnímu. To je blahodárný rytmus – vyproudit a vproudit, rozplynout se a opět koncentrovat. Rytmicky se střídá fyzický a duchovní projev.

Michaelské svátky souvisejí se svobodou a vnitřní silou – vůlí
člověka.

Michaelský boj - člověk dýchá v denních, ročních, životních
rytmech. V létě člověk jakoby vydechl. Je omámený okolní bující
přírodou Vědomí je na povrchu a vnitřní prostor je vyprázdněný..
Na podzim se situace mění. Začíná nádech, vědomí se vrací do nitra
a nastává konfrontace – boj světelných a temných sil v nás. Přichází
čas zkoušek.

Kdo je drak? Co je zlo?
Drakem je nám to, co nás uspává, co nám brání ve vývoji. Drak
chce, abychom nepostupovali ve vývoji. Proto se nám denně staví
do cesty. Je třeba vyvinout sílu k překonání těchto překážek na cestě. Denně překonáváme svou pohodlnost, lenost, sobectví, své strachy a duševní zbabělost – vnitřního draka v nás. Jak? Posilováním vnitřní
odvahy a lidské vůle. … to je podstata Michaelova svátku.
Svátek archanděla Michaela je svátek osvícení.
Šárka Zdařilová, zdroj: Věneček 2002

<><><> Pro volný čas <><><>
Zkuste si s námi vyrobit papírového draka. Jestli se Vám povedl, si letos již po čtvrté můžete vyzkoušet
na Pouštění draků. Je přece ctí každého tatínka nebo většího kluka umět vyrobit draka tak, aby vylétnul
co nejvýš.
Tajné fígle:
1) Pouštět na vyvýšeném místě, kde
„fičí“ vzdušné proudy.
2) Nechat ho vzlétnout proti větru
a snažit se využít stoupavých proudů, které nám prozradí kroužící
ptáci - ti je umí dokonale využívat.
3) Podle síly větru zmenšovat nebo
zvětšovat ocas.
4) Pokud fouká od lesa, jít dostatečně
daleko na volné prostranství, neboť
za ním se tvoří tzv. turbulence a
draci nelétají.
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Nyní ale podrobný postup, jak vyrobit toho pravého zaručeně létacího draka:

Potřebujeme: 2 latě - 50 a 80 cm dlouhé, provázek, balicí papír, lepidlo Herkules, různobarevné krepové
papíry.
1) Nejprve si připravíme kostru draka. Na obou koncích každé latě vyřízneme zářez pro vedení obvodového provázku. Pak ještě vyřízneme zářezy pro vodící šňůru 1 cm od kraje laťky.
2) Sesadíme laťky na sebe dle obrázku a slepíme a svážeme tak, aby kostra pevně držela. Pak vedeme zářezy obvodový provázek a na dolním konci draka zavážeme tak, aby vznikla smyčka,
do které později provlékneme ocas draka.
3) Balící papír naměříme dle velikosti kostry a ustřihneme. Místa, kde končí laťky, je nutné zpevnit
podlepením, aby se drak nepotrhal.
4) Draka pomalujeme.
5) Přilepíme okraje balicího papíru přes obvodový provázek.
6) Vyvážeme vodící šňůry tak, že provázky upevníme na zářezy na kostře, které jsou umístěny 1 cm
od okraje latě. Při vyvazování pozor na správné těžiště. Opět ve spodní části ukončíme smyčkou,
do které navlékneme klubko šňůry, na které budeme draka pouštět.
7) Ocas: provázkem (asi 1m dlouhým) svazujeme třásně z barevného krepáku. Na jednom konci uvážeme střapec. Na druhý konec přivážeme kousek dřívka, který provlékneme smyčkou k tomu
určenou. Ocas je tak snadno odnímatelný a v případě menšího větru ho můžeme sundat, aby drakovi nebránil vzlétnout.
Přejeme dobrý vítr!

Šárka Zdařilová

Zpravodaj obce Mrsklesy

S t r á n k a | 15

Jedna bába povídala






Na kovákovském hřišti se stále ničí obecní majetek.
Doteď se kradlo jen dřevo, teď už nám ukradli i koně. Naštěstí a bohužel - dřevěného.
Všimli jste si na akci Rozloučení s prázdninami, že McDonaldovi roste konkurence?
V Mariánském Údolí bude ve Stanici mladých techniků v říjnu opět Den otevřených dveří.
V minulém Zpravodaji byl podrobný návod Jak sbírat houby. Bohužel letos žádné nebyly
.

Omalovánka
aneb trocha zábavy pro Vaše ratolesti v deštivých podzimních dnech
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