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Vážení spoluobčané,
jak již bylo předesláno v minulém Zpravodaji, budou se v tomto úvodním slově k činnosti obce vyjadřovat postupně všichni zastupitelé. V tomto čísle jsem této možnosti využila, a proto mi dovolte několik
nejdůležitějších informací.
V minulých dnech zastupitelstvo obce odvolalo z funkce starostky paní Miluši Foukalovou. Pro toto
odvolání byly vážné důvody a ti kteří takto rozhodli, nečinili tak ukvapeně, neuváženě a pod tlakem. Práce zastupitelů a úřadu obce se ale nezastavila. Na čem se zastupitelé usnesli na svém zasedání, se mohou
všichni dozvědět prostřednictvím úřední desky, ale co není pro Vás občany dostupná informace, je činnost zastupitelů na pracovních schůzkách.
Otázka pro všechny je –„Co s parcelou po demolici domu, sousedícího s kulturním domem?“ Ačkoliv máme vypracovanou studii na dům se 4 byty, nejsme si jisti, že je to to pravé. Možná by nebyl špatný
parčík, abychom měli více stromů v centru obce. Jsou to úvahy, ale než najdeme společně ten nejlepší
způsob využití této parcely, ptáme se i na Váš názor. Další otázkou je využití místnosti, která je součástí
kulturního domu a čeká na rekonstrukci. Dříve ji využíval turistický oddíl. Je tam vlhkost, nemá soc.
zařízení, ale má samostatný vchod. Vaše náměty máte možnost předat písemně přímo do schránky obecního úřadu, nebo elektronicky na adresu ou@mrsklesy.cz.
Nejdůležitějším úkolem je splašková kanalizace, na kterou ještě není vydáno stavební povolení,
ale již se připravuje projekt pro zadání stavby z důvodu přesného rozpočtu, který minimalizuje vícenáklady. Se stavbou kanalizace souvisí celková rekonstrukce komunikace na Kovákově. Zde je obrovský problém, protože tato komunikace je z části na soukromých parcelách a bude nutné tyto části parcel vykou-
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pit. Je to prvotní informace pro majitele nemovitostí na Kovákově. Postupně jakmile bude známa přesná
výměra, budou tito majitelé osloveni a požádáni o odprodej potřebných metrů obci.
Dále se připravuje stavba chodníku v Mrsklesích za zahradami k obchodu a rozšíření dlážděné plochy před budovou šaten na hřišti. Samotná stavba bude probíhat s největší pravděpodobností v roce 2013,
protože je nejdříve nutné získat patřičná povolení.
Co se týká zhodnocení financí, byl odsouhlasen nákup státních spořících dluhopisů ve výši
10 mil. Kč a plánujeme i investice do majetku prostřednictvím nákupu pozemků. Touto cestou bych chtěla vyzvat ty, kteří mají úmysl prodat pozemek, aby kontaktovali obecní úřad.
Co nevidět nastane čas prázdnin a dovolených, na který se všichni zaslouženě svým způsobem těšíme. Dovolte mi, abych jménem všech členů zastupitelstva popřála nám všem pohodu, sluníčko a radost
z letních dnů.
Marie Liberdová

<><><>

Jak to vidí ouřadové <><><>

Jak jste na zastupitelstvu obce hlasovali ohledně odvolání starostky a proč?
Petr Stratil
Hlasoval jsem pro odvolání starostky obce. Hlasování o důvěře proběhlo již jednou (zhruba před rokem)
a to z důvodu závažného pochybení při prodeji pozemků. Tehdy jsem nebyl pro odvolání, protože každý
člověk může udělat chybu a chybami se člověk učí… Zlom v mém postoji (a zřejmě nejen v mém) nastal
začátkem roku. Starostka několikrát překročila své pravomoci a nerespektovala rozhodnutí zastupitelstva
obce, kterému byla za výkon své funkce odpovědná. Při upozornění na chybu, tuto vyřešila další chybou
a to bez vědomí a rozhodnutí ZO. Vyvrcholením bylo zjištění dle výpisu z účtu, že došlo k převodu
10 mil. Kč na nákup dluhopisů a to bez vědomí a rozhodnutí zastupitelů.
Miluše Foukalová
Zvednutím ruky rozhodli 4 lidé o mém bytí či nebytí v obci. Během minuty. S odstupem času jsem
si uvědomila, jak velký balvan mi spadl ze srdce. Paradoxem je, že jako zastupitelka mám větší možnosti
než jako starostka. Mohu lépe poukazovat na věci, o kterých nechtělo zastupitelstvo obce slyšet - ať vědomě nebo z nevědomosti.
Dle mého názoru by situaci vyřešily předčasné volby. Dvě uvolněné funkce na tak malé obci je vážně
luxus. Jeden uvolněný funkcionář a efektivně a perfektně fungující úřad, od kterého by se nemusel obávat
podrazů při každé příležitosti, by dle mých dosavadních zkušeností, úplně dostačoval. Přeji Vám i sobě
lepší zítřky.
Šárka Zdařilová
Představte si jakoukoliv životní situaci, ve které se člověk může ocitnout. Ať už je to situace sociální,
zdravotní, finanční, týkající se lidských závislostí, prostě cokoliv. Mnohdy se vyskytnou okolnosti, které
velkou mírou ovlivnily stav, ve kterém se nacházíme. Přesně takovou situaci vidím i u bývalé starostky.
To, že jednala poslední týdny zbrkle - byl už jen vrchol ledovce jejího psychického zdraví. Podle mě ho
velmi ovlivnilo nenávistné prostředí, manipulátorské tahání za nitky a to, že jako žába sedí na tzv. zlaté
žíle. Kdyby naše obec měla rozpočet na rok několik desítek tisíc korun, každý by starostu obce miloval.
Takhle, ať už bude starostovat kdokoliv, má vždy kudlu v zádech. Já hlasovala srdcem. PROTI odvolání.
Martina Rauerová
Hlasovala jsem pro odvolání p. M. Foukalové z funkce starostky obce Mrsklesy, a to z těchto důvodů:
nehospodárné řízení obce, nekoncepčnost, nedostatečná orientace v legislativě, týkající se obecní samosprávy a z toho plynoucí několikeré, závažné porušení Zákona o obcích a nerespektování usnesení Zastupitelstva obce Mrsklesy.
Chtěla bych připomenout, že jsem hlasovala i proti zvolení p. Foukalové do její funkce - z důvodu nekompetentnosti a současný stav je jen jejím logickým důsledkem.
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Marie Liberdová
Já jsem hlasovala pro odvolání paní M. Foukalové z funkce starostky obce. Měla jsem k tomu dva hlavní
důvody, na základě kterých jsem musela učinit toto nelehké rozhodnutí. Prvním důvodem bylo absolutní
neakceptování rozhodnutí zastupitelstva, a druhým důvodem bylo převedení velké finanční částky bez
souhlasu zastupitelstva obce.
Miroslav Urbášek
Hlasoval jsem pro odvolání starostky, protože paní Miluše Foukalová poté, co jsme napravili její chybu
v souvislosti s prodejem stavebních parcel a vyslovili jí důvěru na postu starostky obce, začala řídit obec
bez zájmu o názory zastupitelů (př. výpověď panu Vodičkovi) a proti většinovému názoru zastupitelů
((ne)vyhlášení konkurzu na ředitelku mateřské školky). Ale hlavním důvodem bylo, že se bránila naplnit
usnesení zastupitelstva (ukončení pojištění Generali) a považovala to za správné. Tímto se omlouvám
všem voličům, kteří mě volili s tím, že budu podporovat paní Foukalovou, ale dle mého vědomí a svědomí jsem konal v zájmu obce.

<><><> Dění v obci <><><>
Brigáda na úklid obce
Kdo se zúčastnil nedávné brigády, konané na 24. března 2012 týkající se úklidu okolí obce, můžete vidět
na fotografiích. Dvěma skupinám dobrovolníků se podařilo nasbírat více jak dvě vlečky odpadků a tímto
jim za jejich práci a nadšení velice děkujeme.
Mne osobně tahle brigáda přiměla k zamyšlení, zda-li jsem já na
nějaké takové brigádě jako dítě
byla. A že ještě žádný pamětník
nejsem. A přišla jsem na to,
že jsme na brigády chodili, jen na
trochu jiné. Vzali jsme si košťata
a lopaty a uklízeli po zimě podél
silnic v obci posypový materiál.
Tehdy na to nebyly stroje. Teď
už sice jsou, ale my zase uklízíme poházené papírky, PET lahve
a mnoho jiných odpadků. Tehdy
se uklízet nemusely. Čím to, byli
dřív lidé zodpovědnější nebo
obecně odpadků bylo méně?
Foto: Marek Ryšavý
Myslím, že na obě otázky je
správná odpověď ano. Dřív nebyly žádné veřejné služby, které by úklid zajišťovaly. Když dospělý viděl
dítě pohodit někde nějaký papírek, vyřídil to s ním na místě a nemusel se bát, že omezí jeho osobní svobody nebo že ho dotyčné dítko pošle někam. Jak si kdo na svém dvoře a v okolí svého domu uklidil,
tak žil. Nikoho ani nenapadlo čekat, až přijede někdo, kdo mu poseká trávník před domem a odmete štěrk,
protože by se nedočkal. Také dřív nebylo tolik černých skládek. Každý svoje odpadky naložil a vyvezl
na skládku za vesnicí. Za tohle se neplatilo, takže nebyl důvod – kromě lenosti - odpadky vyhazovat jinam. Navíc jich opravdu bylo méně. Pneumatiky se nepovalovaly v příkopech, aut bylo méně a letní
a zimní gumy se neřešily. Nápoje byly většinou balené ve skle a to bylo vratné. Většina výrobků byla
zabalena v papíře a ten všichni použili při zatápění doma. Teď je vše balené i několikanásobně do obalů
vyrobených z materiálů, které nejsou prospěšné lidskému zdraví a přírodě už vůbec ne, neboť jsou těžko
rozložitelné, pokud vůbec. Většina věcí je na jedno použití a možná z téhle propagandy nabyli někteří dojmu,
že na jedno použití je i Země. Ale pozor, ta se na skládku vyhodit nedá, jen se jí může lehce, díky nezodpovědnosti
nás všech, stát.
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Ale zpátky k brigádě,
a k tomu, co mě vlastně
donutilo zamyslet se nad
tím, jestli jsem jako dítě
chodila na úklidové brigády. Byl to fakt, že
v Mrsklesích dorazilo na
brigádu jen jedno dítě
školou povinné. Čtete
dobře – jedno. Záměrně
se neptám na ty nejmenší
děti, které dorazily společně s maminkami.
Na Kovákově to sice
bylo lepší, tam byly děti
Foto: Marie Liberdová
školního
věku
4,
ale stejně – nezdá se Vám to pořád málo? Co si o tom myslet? Je jim i jejich rodičům jedno kde a jak žijí?
Vychováváme je špatně my svým osobním příkladem nebo selhává i školství? Najít odpovědi na tyhle
otázky nebude právě jednoduché. Všechno se přepočítává jen na materiální hodnoty a ty morální upadají.
Když ale nenaučíme mládež se o přírodu a své okolí starat, skončíme s nimi na té skládce s názvem Země
i my.
A proto – nebuďme lhostejní, bojujme proti těmto nešvarům. A nejlepší by bylo začít s již zmiňovaným
úklidem na svém dvoře a v okolí svého domu. Třeba se pak dostaneme i dál.
Lenka Urbášková
Stavění a kácení máje
Stalo se již tradicí postavit na Kovákově májku
a s potěšením musím konstatovat, že tento rok opět
ke spokojenosti všech účastníků. Děkuji TJ Sokol
Mrsklesy, že společně s touto obecní akcí uspořádali
Slet malých čarodějnic a čarodějů a postarali
se o náročný program.
Předpokládám, že se všichni náramně bavili. Prostředí u lesa je velmi pohodové, sluníčko nás provázelo až do večerních hodin a myslím, že i občerstvení bylo dobré.
Kácení máje se uskutečnilo poslední květnovou sobotu a přítomní účastníci si poseděli se sousedy,
občerstveni jednak studeným větrem, ale hlavně
lahodným nápojem. Pokácený
máj se schoval a použije se na
táborák při hledání skřítka
Podzimníčka.
Děkuji všem, kterým záleží
na udržení této tradice a pomohli tuto akci zorganizovat.
Marie Liberdová
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Svátek matek
Neděle 13. května 2012 – sál kulturního domu praská ve švech, atmosféra je slavnostní a plná očekávání.
Jako každoročně se koná oslava Svátku matek. Úvodní vystoupení, jak je již dobrým zvykem, trpělivě
nacvičily s dětmi paní učitelky z mateřské školy. A jako vždy maminky a babičky těžko skrývají své dojetí nad tím, co ti jejich drobečkové už všechno umí a také se lehce dmou pýchou. Po přestávce spojené
s malým občerstvením následuje ukázka country tanců v provedení majetínských dam středního věku.
Toto velice příjemné a sváteční odpoledne zakončilo vystoupením countrybeatové skupiny Country Expres z Olomouce.
Lenka Urbášková

Informace z obce
 Kontejnerový odvoz BIO odpadu se uskuteční každý měsíc přistavením kontejnerů na určená místa
– na Kovákově k hřišti a v Mrsklesích před hostinec „U zastávky“. Do těchto kontejnerů nepatří dřevo a větve ze stromů a keřů.
Kontejnery budou vždy přistaveny ve čtvrtek do 14.00 hod. a odvezeny v pátek po 10.00 hod.
Termíny: červen
21. 6. - 22. 6. 2012
červenec 19. 7. - 20. 7. 2012
srpen
16. 8. - 17. 8. 2012
září
20. 9. - 21. 9. 2012
říjen
25. 10. - 26. 10. 2012
 Provoz sportovního areálu se během prázdnin nemění. Přítomnost správců zjistíte na časovém rozpisu ve vývěskách. Výše poplatku za užívání sportovního areálu se nemění, změna je pouze za pronájem hřiště - osvobození od poplatku se týká pouze občanů obce Mrsklesy
 Úklid lesíku je téměř hotov, probíhají už jen závěrečně dokončovací práce.
 Za ještě krásnější obec Mrsklesy
Obec Mrsklesy se rozhodla podpořit květinovou výzdobu v naší obci a proto vyhlašuje 1. ročník soutěže - Nejhezčí výzdoba domu (tj. výzdoba oken, balkonů, teras a průčelí domu) a Nejhezčí předzahrádka v Mrsklesích (tj. prostor před domem). Hodnotit se bude celkový vzhled, originalita a barevná kombinace.
Soutěž začala již 1. 6. 2012 a končí 20. 8. 2012
Vaše tipy na vítěze můžete vhodit v zalepené obálce označené "Krásnější Mrsklesy" do poštovní
schránky Obecního úřadu nebo poslat mailem na adresu: ou@mrsklesy.cz. O vítězích rozhodne redakční rada Zpravodaje na základě tipů a vlastní prohlídky přímo v terénu.
Odměna pro vítěze: 1. místo 1000,- Kč, 2. místo 800,- Kč, 3. místo 500,- Kč.
Odměna vítězům bude slavnostně předána na obecní akci konané dne 25. 8. 2012. Výherci budou
předem vyrozuměni.
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Společenská kronika
Naši jubilanti …
Jaroslava Řezníčková, Vlasta Drápalová, Anna Poláchová, Ludmila Černošková,
Věra Žáčková, Věra Grůzová
Přejeme Vám pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásných zážitků v dalších letech.
S ohledem na přání některých jubilantů, kteří si nepřejí být uveřejněni vůbec nebo nechtějí uveřejnit svůj
věk, pro upřesnění uvádíme, že se uveřejňují jubilanti od věku 70 let po pěti letech a od věku 80 let každý
rok.
Marie Liberdová

<><><> TJ Sokol <><><>
Velikonoční dílna
Letošní velikonoční dílna konaná dne 31. 3. 2012 byla
ve znamení aprílového počasí a společného setkání při
tvořivé práci. A snad nevlídné počasí mohlo i za zvýšený
zájem o dílničku, který nás pochopitelně moc těší.
Pro návštěvníky bylo připraveno zdobení kraslic 10 různými technikami, z nichž největší zájem byl o malování
kraslic voskem. Také si mohli zkusit vyrobit dekoraci
na sváteční stůl nebo některý ze čtyř druhů jarních
věnečků k zavěšení na dveře. K takovému vyrábění neodmyslitelně patří kafíčko a něco dobrého k němu pro
příjemné naladění se na tvořivou notu. A ani letos bufet
se svými domácími dobrotami návštěvníky nezklamal.
Školáci si zase mohli otestovat své znalosti velikonočních tradic při luštění velikonoční křížovky a pro
nejmenší děti byl připraven dětský mini koutek. Tak
snad si všichni přišli na „své“ a budeme se těšit na vaši
návštěvu zase za rok.
Lenka Urbášková
Slet čarodějnic
5. Slet čarodějnic pořádaný v sobotu
28. 4. 2012 se nám zase lepila smůla na paty
ohledně kapely. Ačkoliv jsme měli domluvenou již vyzkoušenou a ověřenou skupinu
Elixír, onemocněl její zpěvák a nám přijela
zahrát skupina Negativ, která je vybavena
skvělou aparaturou včetně osvětlení, ale hudbou poněkud tvrdšího ražení.
Na sál se letos slétlo jen 7 čarodějnice, ale
nejen pro ně byl připraven program. Vše začalo promenádou čarodějnice s předáním dárečku – kouzelného lektvaru a čarodějné vůně.
Následovalo společné focení a soutěž ve dvojboji. Letos si mohli všichni ověřit, jaká fuška je sbírat pavouky kleštěmi na odpadky a mohli si vyzkoušet
svoji přesnou mušku při trefování se škrpálem do kotle. Kapela pak vybrala vítězky v soutěži volba Miss
čarodějnice 2012. Letošní Slet byl poznamenán velmi nízkou návštěvností a tak jsme nuceni zvažovat,
zda-li tuto akci pořádat i nadále a jakou formou.
Lenka Urbášková
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Dětský slet Čarodějnic
30. dubna – Filipojakubská noc a náš již 5. Dětský Slet čarodějnic. Počasí nám letos oproti loňsku přálo. Čarodějnický průvod vyšel v 16.30 hodin od kapličky a okolo 17.00 hodiny dorazil na kovákovské
hřiště. Akce totiž byla letos spojena i se stavěním májky na Kovákově. Po příchodu na hřistě proběhl nácvik letové techniky a promenáda malých čarodějnic a čarodějů, kterých se letos sešlo opět okolo 30.
Následovaly čarodějné soutěže na hřišti, oblíbený Salon šerednosti a letošní novinka – chýše u baby Jagy.
Co se v chýši dělo? To neprozradíme. Následovalo vyhlášení nejhezčích masek a ocenění nejhezčích
nosů, košťat a jiných čarodějných rekvizit. Pak už byla upálena vycpaná čarodějnice, kterou pro nás letos
vyrobily děti z turistického oddílu. A konečně se mohly začít opékat špekáčky, které zajistila obec
Mrsklesy. Na programu pak byla ještě další várka čarodějných soutěží - slalom s koštětem a pavoukem,
podlézání koštěte a pojídání žížal, kterých se účastnili také dospěláci.
Posledním bodem našeho programu byla stezka odvahy. Stezky se zúčastnilo asi 30 dětí ve věku
od 5 - 16 let. Cesta byla osvětlena svíčkami, které jsme umístili do vysokých sklenic, abychom zabránili
požáru. Na trase bylo celkem 8 strašidel (čarodějnice, upíři a duchové), kteří aspoň maličko postrašili ty,
kteří se nebáli. Děti na stezku odvahy vyrazily ve 21.00 hodin, ty menší šly po dvojicích. Za statečnost
dostaly sladkou odměnu.
Lenka Urbášková, Lucie Vaculíková

Foto: Roman Sedláček

Sběr železného šrotu se uskutečnil v neděli
20. 5. 2012. Všem občanům, kteří se tímto
způsobem zbavili nepotřebných věcí, děkujeme. Zároveň děkujeme firmě BEST
za odvoz.
Velice nás těší, že na naši výzvu pro všechny lidi nespokojené s činností našeho výkonného výboru, se k osobnímu jednání na
výborovou schůzi nikdo nedostavil.
Děkujeme.
Výbor TJ SOKOL

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Pozvánky na sokolské akce
 SOKOLSKÝ VÝLET pro rodiče s dětmi je naplánován na sobotu 30. 6. 2012. Navštívíme hornické
muzeum v Ostravě LANDEK, ostravskou ZOO a dle času možná i Dinopark Ostrava. Doprava
zdarma, dětem – členům naší TJ bude zaplaceno vstupné. Závazné přihlášky u Lenky Urbáškové,
Mrsklesy 115, tel. 725 103 497. Přednost mají členové Sokola. Odjezd 30. 6. 2012 v 7.00 hodin
od kulturního domu.
 TJ Sokol Mrsklesy Vás zve na turnaj v malé kopané MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA
v sobotu 21. 7. 2012. Rozlosování proběhne od 8.00 do 8.30 hod. Zahájení turnaje je v 9.00 hodin.
Startovné 1000,- Kč zahrnuje 2 hřiště s umělým povrchem, občerstvení, sprchy, šatnu a cenu pro
každý tým. Pravidla dle malé kopané, hráči v poli 4 + 1, hrací doba 2 x 12 minut. Kapacita je
12 týmů. Potvrzení účasti a další informace: matejsmrcek@seznam.cz, tel. 737 888 861 do
16. 7. 2012
 Protože nám nepřálo počasí, letošní Dětský den plánovaný na 9. června se nekonal. Ale nic není
ztraceno, akce proběhne v plném rozsahu 25. srpna 2012. Takže se můžete těšit na skluzavku, skákací hrad, soutěže, jízdu zručnosti, lov zvěře, motorkáře, koně, táborák, …
 V sobotu 22. září se uskuteční již 4. Hledání skřítka Podzimníčka. Sraz je na hřišti na Kovákově
a trasy s úkoly povedou lesem. Všechny skupiny dětí vychází do lesa v 15.00 hodin a zase se vrátí
zpět na kovákovské hřiště, kde se pokusí probudit skřítka vyluštěným zaříkávadlem. Uvidíme, jestli
je skřítek Podzimníček za tuhle probouzecí službu odmění. Kdyby to náhodou s pokladem od skřítka
nedopadlo, bude v provozu i občerstvení. Na závěr nebude chybět tvořivá dílnička. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v pátek 28. 9. 2012.

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

31. 03. 2012
07. 04. 2012
14. 04. 2012
21. 04. 2012
28. 04. 2012
03. 05. 2012
12. 05. 2012
19. 05. 2012
26. 05. 2012
02. 06. 2012
09. 06. 2012
16. 06. 2012
22. 06. 2012

Výsledky soutěže jaro 2012
SK Mrsklesy : Menčestr
Hammers 01 : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : KSN Masajové
Juventus : SK Mrsklesy
SK Mrskley : Háger podlahy
Erena : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : INV. Bukovany
SK Mrskley : FC Koliba
FC Kanonýři : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : FC Vikingové
Dyn.Bystrovany : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Mlha team
Atl.Přáslavice : Sk Mrsklesy

Mrsk
Slav
Mrsk
Holl
Mrsk
Slav
Mrsk
Mrsk
Holl
Mrsk
Bystr
Mrsk
Přás

3:1
1:5
3:5
1:6
2:5
1:8
6:1
6:1
2:4
6:5
1:6

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

Celkové pořadí 4. liga A
SK Mrsklesy
115:48
KSN Masajové
84:58
Mlha team
99:57
FC Vikingové
98:73
Erena
80:65
Hammers 01
100:83
FC Kanonýři
89:82
Dyn.Bystrovany
54:64
Háger podlahy
72:84
Inv.Bukovany
46:62
Menčestr
56:68
Juventus
69:83
FC Koliba
20:155
Atl.Přáslavice
0:0

39
31
27
27
26
24
24
19
19
18
17
16
1
0

Protože výsledky našeho fotbalového týmu vypadají velice slibně a protože se blíží
závěr sezony, zeptala jsem se kapitána SK Mrsklesy Matěje Smrčka na pár podrobností.
Můžeš nám představit členy mužstva?
Michálek David, Smrček Matěj, Hižnaj David, Antoníček Jiří, Zedník Lukás, Mezei
Vladimír, Dulin Lukáš, Řezníček Ladislav, Kapl Tomáš, Hlaváč Tomáš, Koky
Zdenek, Antoníček Martin Zedník Roman, Lundvai Lukáš, Pospíšil Tomáš, Ketman
Marek, Antoníček Jiří st., Smrček Martin, Hižnaj Patrik

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Co znamená zkratka SK?
Někdo by si mohl myslet, že je to sport
club, ale ne, není, znamená to SoKol.
Je to kratší, než uvádět všude Sokol
Mrsklesy, zvláště na dresech.
Už teď je jisté, že postup do vyšší soutěže Vás nemine, co to pro tým znamená?
Pro tým to znamená momentálně největší úspěch za těch 5 let, co fungujeme. Jsme na to velmi hrdí, jak kluci,
tak já osobně, že se nám to povedlo.
Postup do 3. ligy byl pro nás vždy cíl
a ten se teď povedl.
Čím to, že se vám v letošním ročníku
tak daří?
Kádr (mužstvo) se stabilizoval, zůstali jsme pohromadě vcelku dobří fotbalisté a hlavně jsme
začali všichni poslušně chodit na všechny zápasy. Což je velmi důležité. Opět se povedlo dát
dohromady starou partu a k tomu další perspektivní borce od nás z dědiny.
Kdo na tom má největší zásluhu?
Zásluhu má na tom tým jako celek. Nedá se vyzdvihnout jedno či dvě jména, to by nebylo fér
vůči ostatním. Je to každý zápas jiné. Hlavní je,
že se snažíme hrát týmově jako celek. Už jsme
se sehráli a víme, co od každého můžeme čekat.
Možná bych vyzdvihl letošní formu našeho veterána v bráně.

Máte ještě na čem pracovat, co zlepšit?
Vždy je co zlepšovat. Kdyby nebylo, tak můžeme hrát ligu mistrů a ne malou kopanou. Vytváříme si hodně gólových šancí, ale proměnit je
kolikrát velký oříšek pro nás. Místo abychom
po 5 minutách zápasu vedli 3:0, tak dostaneme
z ničeho gól. Což zamrzí, když člověk vidí ty
zahozené šance. To je ale fotbal.
Tak držím palce a přeji úspěchy i v dalších ročnících soutěže.
Ptala se: Lenka Urbášková

<><><> Seznamujeme se <><><>
Lucie Niezgodová, 24 let, fyzioterapeut, v Mrsklesích od roku 2009
Sledujete dění v obci? Jak?
Ano, sleduji. Občas se dívám na stránky obce. Třeba mě zajímá, jak to
dopadne s prostorem okolo Libavé.
Vaše koníčky, záliby? Co Vás baví?
Miluji zvířata, všechna. (smích) Ráda si přečtu knížku, ale stihnu tak dvě
stránky než usnu. Jezdím ráda na kole. A baví mě masírovat.
Jak vnímáte rozšiřování obce?
Bydlím tady krátce, nevím, jak to tady vypadalo dřív. Zástavba nahoře
ve vsi mi nevadí. Jen ať zůstaneme vesnicí …
Vystudovala jste fyzioterapii. Věnujete se tomuto oboru?
Věnuji, dokonce mě to živí. Masíruji v Olomouci. Mimo jiné se teď zajímám o lymfatickou masáž, nabídnu ji i zákazníkům.

Zpravodaj obce Mrsklesy

Jaké máte plány do budoucna?
Chtěla bych si vybudovat kuřecí farmu. Pracuji
na tom, vybírám a zkouším nej plemeno, vyhledávám informace. Je to časově náročné.
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Kam pojedete na dovolenou?
Nikam (smích). Ale když už tak dávám přednost
dovolené u nás, někde na chatu, chalupu, se sestrou
na kolech. Nebo na hory, chození po túrách …
Ptala se: Simona Buriánková

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Josef Vaculík, 66 let, důchodce, v Mrsklesích od roku 1960

Sledujete dění v obci? Jak?
Jednou týdně si zajdu zahrát
taroky do hostince, stihnu
se pohádat, podívat na bitku
a u toho všeho se dozvím
vše o obci. (smích)

Vaše koníčky? Zájmy?
Kdysi jsem hrával šachy. Dokonce i v hospodě jsme hrávali šachy.
Chodíval jsem do hasiče a teď si rád zahraju karty, respektive hru
taroky.
Jak vnímáte rozšiřování obce?
V zásadě mi nevadí. Ale byl bych pro, aby se zástavba vedla podél
cesty z Mrskles na Kovákov, nebyli bychom rozděleni.
Jakou máte rád kuchyni?
Českou mám nejraději. Úplně nejraději mám guláš, co si vařím
sám.
Kam pojedete na dovolenou?
Nepojedu. Kdysi jsme využívali závodní rekreace, a potom jsem
navštívil mnoho států, ale teď už ne.
Vaše životní motto?
„Každý svého štěstí strůjce!“
Ptala se: Simona Buriánková

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Tentokrát jsem se zeptal Milušky Sečkové.
Co je tvým koníčkem?
Mám nejraději závodní badminton, určitě všichni
znáte tuto klasickou relaxační hru.

Jak dlouho se tím zabýváš?
Hraji asi 2 – 3 roky, ale velice mě mrzí, že nemám více času, takže mi to vychází pouze
1x týdně.
Jak si se k tomu dostala?
Přes kamaráda, pozval nás s manželem, abychom
si to zkusili a od té doby nás to chytlo, pořídili
jsme si rakety, další výbavu a zatím pořád hrajeme.
Tvé úspěchy?
Turnaje a soutěže zatím nehrajeme, ale těší nás
radost, že nám to jde a stále se zlepšujeme, budoucnu se nebráníme účasti na různých
závodech, ale samozřejmě jen na amatérské
úrovni.

Zpravodaj obce Mrsklesy
Prozradíš, prosím, nějaké detaily nebo zvláštnosti o
tomto sportu?

Tak je to pouze halová hra, která je velice rychlá,
hraje se přes síť, podobně jako např. volejbal
a někdy trvá třeba jen 7 minut. Musím říci,
že i když se to nezdá, tak badmintonový míček,
který je velice lehký a kuželovitého tvaru, dokáže být při správném úderu rychlejší než těžší
tenisový míček, který je klasicky kulatý. Hráči
se rozhodně pořádně zapotí a naběhají. Badminton se samozřejmě dá hrát i v normální přírodě,
ale jen jako rekreační zábava, nikoliv jako sportovní zápas, protože vítr „rozhodí“ pohyb míčku.
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Po první otázce jsem vycítil, že tě toho baví
více. Jaké máš tedy další koníčky?
Tak je toho docela hodně, asi 12 let hraji volejbal, pak zpívám v kostelním sboru s doprovodem varhan, potom ještě hraji stolní tenis, dále
klasický kulečník – karambol a zatančím si latinsko-americké tance. Ráda jezdím na kole
a věnuji se sjezdovému lyžování. V poslední
době čtu motivační knihy. A myslím, že stačilo, ne?

Díky za rozhovor. Zpovídal Roman Sedláček

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Už jsme tu zase s informacemi, co jsme ty tři
uplynulé měsíce dělali nebo jaké akce máme
ještě před sebou.
Jako každé jaro jsme se zúčastnili čištění Vrtůvky. Letos nám počasí alespoň ze začátku moc
nepřálo. Bylo zataženo a pršelo. Chvíli jsme
vyčkávali, zda mraky přejdou, ale déšť byl vytrvalý. Přesto jsme se nedali a vyzbrojeni gumáky
a rukavicemi prošli břehy potoka od střelnice
po hřiště a posbírali několik pytlů odpadků. Nakonec se ukázalo i sluníčko, takže jsme si mohli
na závěr opéct špekáčky, což je již tradiční zakončení této akce.
Dne 16. června se chytáme za zvířátky na
Sv. Kopeček. Brzy z rána se vydáme do Mariánského Údolí, odkud vlakem dojedeme do Olomouce
a poté autobusem na Kopeček. Poučné putování od klece ke kleci a od výběhu k výběhu si zpestříme návštěvou malého lanového centra a krmením zvířátek - samozřejmě jen těch, u kterých je to povoleno.
S tím krmením nezapomeneme ani na sebe a pak jako správní turisté dorazíme domů pěšky.
Protože se blíží konec školního roku, musíme tuto událost řádně oslavit. A tak nás čeká výlet na bystřickou zmrzlinu. Půjdeme Vrtovem podél potoka a po cestě bude připravena pro děti stezka plná úkolů, šifer
a hádanek. A nejúspěšnějšího luštitele odměna nemine.
Všem přejeme hezké prázdniny.

K+H+K

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Tak nám zase utekl školní rok, jako když mávne kouzelnou hůlkou, a budou prázdniny. Dětičky, které
přišly do školičky 1. září, byly nesmělé a taky někdy uplakané, ale teď již jsou ostřílení školkaři. Absolvovaly relaxační pobyty v solné jeskyni, lyžařský výcvik, předplavecký kurz v olomouckém aquaparku
a v neposlední řadě i bruslení za školou na kolečkových bruslích. Pro tance chtivá dítka připravovala paní
učitelka, v rámci své práce, tanečně pohybový kroužek.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Od 1. června proběhl týden dětské radosti, kdy nám sponzoři pomohli zajistit nějaká malá překvapení pro
děti, jako je zábavné dopoledne U Rudolfa s pohoštěním, návštěva hasičů i s hasící pěnou, hledání pokladu, opékání buřtíků, soutěže, malá diskotéka a také návštěva kina s představením pro děti.
Letos už máme za sebou zdárně i školní výlet, který se dětem moc líbil, protože se mohly dosyta vyřádit
v Jojoparku v Ostravě. Ještě nás čeká „poslední spaní“ s předškoláky, kteří nás v září opustí a půjdou
do 1. třídy ZŠ. Poslední červnový den proběhne rozloučení se všemi dětmi před prázdninami, ale hlavně
vyprovodíme školáky do školy. Přes prázdniny budou mít děti připraven odpočinkový a zábavný
program.
Učitelky Mateřské školy v Mrsklesích

<><><> Z historie naší obce <><><>
Dnes se vrátíme do období Rakouska - Uherska až k počátku 2. světové války. Mrsklesy, německy
Nirklowitz, lidově Mrsklice, byly do roku 1918 samostatnou obcí, po roce 1918 byly připojeny jako osada k Velké Bystřici.
Obyvatelé a domy v Mrsklesích
Rok
1834
1900
1910
1921
1930

Domy
43
92
87
87

Obyvatel
339
597
757 (i s Mariánským Údolím)
746
543 z toho státní příslušnost:

česká
německá

212
331

V tomto období je opět cítit v každém článečku kroniky síla „češství“ a snaha být samostatným národem. Mezi dětmi i dospělými lze poznat vzájemný nesoulad, někdy dokonce až nenávist. Citace
z kroniky: “Český pozdrav Němci vesměs ignorují. Dítky, často si stěžují ve škole, že i když německého
učitele česky pozdraví, tento jim odpověď zůstane dlužen. Německé dítky zásadně žádného Čecha nezdraví.“ Když Češi oslavovali výročí vzniku Československé republiky, „obchodní i průmyslové podniky toho
dne od práce musily odpočívati“ a ze zápisu je patrné, že Němcům toto rozhodně doslova nebylo vhod
a proto aspoň pracovali na poli.
Ale i hezké věci v kronice jsou zaznamenány. Informace o návštěvě Pana presidenta T. G. Masaryka
je tak rozsáhlá, že nelze přehlédnout důležitost a úctu k těmto okamžikům. Citace: „18. září roku 1921
celá požehnaná Haná s dychtivostí očekávala svého tatíčka p. presidenta T. G. Masaryka. Sláva jaká nebývala před tím nikdy. Dojemný a překvapující byl účinek jeho milých slov a jeho milé tváře na nás zírající v klidu. Mluvila za nás tehdy naše srdce a ne ústa, když slávu a zdar jsme svému tatíčkovi tam provo-

Zpravodaj obce Mrsklesy
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lávali! Nám účastníkům jeho uvítání zůstala nesmazatelná vzpomínka a památka krásného tohoto dne
v duši a nitru přímo vrytá. Byly to pocity, které jen málokdy se cítí - pocity neskonalé radosti a blaha.“
Dokonce je v kronice i zmínka o tom, kdo seděl s p. Masarykem v automobilu. Tak podrobné informace
jsou v kronice zapsány.
A věděli jste o tom, že
v Mrsklesích se konaly velkolepé
slavnosti? Například „Veliká Národní slavnost spojená se sokolským cvičení mužů a žen v lese
za Mrsklicemi“. Uspořádala ji
zdejší menšina 22. srpna 1920.
„Slavnost tato projektována byla
ve velikém slohu, ale menšinu naši
úplně zklamala, jenžto účast obecenstva z okolí byla přímo nepatrná. Tentokráte byli jsme nuceni
žalovati nad nevšímavostí českého
okolí naší menšiny.“ Z fotografií
lze vyčíst důležitost těchto okamžiků.
Dalším silným momentem na stránkách školní kroniky je snaha přilepšit dětem v době svátků, např.
o vánocích, velikonocích. V minulosti to byly vděčné dary: oblečení, boty, sladkosti, jablka apod.
Příjemnou záležitostí v běžném školním roce byly tradiční školní výlety, které mají samozřejmě děti
v oblibě i dnes. Některé věci se zkrátka nemění. Jen podotkněme, že děti chodily často pěšky, a když jim
nepřálo počasí, vraceli se domů až druhý den. Neplánovaně. Dovedete si to představit dnes, rodičové?
Simona Buriánková, Roman Sedláček

Na naši výzvu ohledně starých letopočtů vyrytých na domech v naší obci bohužel nikdo nereagoval.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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<><><> Slavnosti roku <><><>
Moc noci svatojánské
Pojem noci svatojánské nese s sebou pečeť jakéhosi magického tajemna a nepoznaných sil přírody. Člověk tuší, že když Příroda hovoří, smrtelníku je lépe mlčet. Podle našich předků otevíral slunovrat cestu
magickým silám země, protože životodárné slunce se muselo na své zdánlivé dráze obracet a tudíž bylo
na nějaký čas bez síly. A právě to je okamžik, kdy je možné zachytit tajemné zemní síly vyvěrající
na povrch. Bylinám, natrhaným v předvečer svátku svatého Jana (v noci z 23. na 24. června), je připisována zvláštní léčivá moc - „svatojánské koření“.
Pověst
Všechny slovanské národy znají pověst o zlatém květu kapradí, který lze získat pouze této noci. Tajemný
květ dovoluje rozumět řeči rostlin a zvířat, spatřit budoucnost, získat neviditelnost, léčitelské schopnosti
a jiná bohatství. Ovšem získat takový květ není nikterak snadné. Střeží jej totiž čerti a zlí duchové. Pro ty,
kteří se o získání zlatého květu kapradí přece jen pokusí, uvádíme zaručeně správné doporučení: udělejte
kolem sebe kruh jeřábovou hůlkou a přitom zapalte hromničku (svíce, kterou sléváme na Hromnice
2. února, ze zbytků svíček z adventního období). Kruh a hromnička jsou atributy zcela nezbytné, chce-li
se odvážlivec ochránit před čerty a jinými potvorami, které se na něj začnou o půlnoci sápat… Pokud
se ubráníte, odměnou vám bude – zlatý květ kapradí.
Svatojánské zaříkání
Sem všechny nemoci,
po zemi se plazte,
od moře putujte,
pojďte, pojďte, pojďte!
Jste-li z větru, jděte zas do větru,
tam dříví v největších houštinách lámejte!
Jste-li z vody, jděte zas do vody,
tam písek v největších hlubinách vázejte!
Jste-li ze skal, jděte zas do skal,
tam kámen v největších skalinách lámejte!
Ať ten oučinek přestane
a zdraví zas nastane!
Svatojánský čaj
Má zajistit zdraví na celý rok. Smícháme 3 díly „Krve svatého Jana“ (třezalka), 2 díly „Lásky svatého
Jana“ (mateřídouška) a 1 díl „Pásu svatého Jana“ (černobýl). Nejúčinnější je čaj, který je připraven
z bylin trhaných o svatojánské noci a vařený ze svatojánské rosy.
Šárka Zdařilová

<><><> Místo křížovek a sudoku <><><>
Sbíráme houby
O sběru hub můžeme říci, že je „národním koníčkem“ Čechů. Sám se mezi nadšené houbaře počítám
také. Hlídám si deštivé počasí, příznivé teploty, pozoruji, jestli se lesy správně zapaří, atd. Ovšem nejlepším signálem, že houby rostou, jsou spousty automobilů zaparkované podél silnic u lesů.
Zanechme legrace a řekněme si několik podmínek, které musí být splněny, abychom poznali, že začínají růst houby a my se na ně můžeme vypravit. V první fázi se musí vytvořit podhoubí a k tomu je třeba deštivé počasí, teploty kolem 20 – 24 stupňů, dobu asi 2 – 3 týdny. Druhá fáze vytváří plodnice, čili
houby, které sbíráme, a je opět potřebné, aby pršelo. Musí se však ochladit na teploty 14 – 18 stupňů.
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Po týdnu nastává toužebně očekávaný okamžik - rostou. Pokud skutečně vyjdou příznivé klimatické
podmínky tak můžeme říci, že houby rostou snad všude v přírodě.
Sběr hub popisuje spousta odborných knih, informace jsou samozřejmě i na internetu, ale pokud
chceme přinést kvalitní houby a pochutnat si na nich, dodržme alespoň tyto zásady:
1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

Sbírej jen to, co dobře znáš a poznáš
Houby sbíráme tak, že je jemně vykroutíme a jamku zakryjeme zeminou, aby podhoubí nevyschlo.
Houby je nejlépe očistit od všech shnilých,
červivých a slizkých částí už v lese.
Houby provrtané larvami a nasáklé vodou
nesbíráme. Jejich konzistence je narušena
a může v nich probíhat hnilobný proces.
Houby patří do košíku. V tašce se houby
pomačkají a polámou a sbírat houby
do igelitky je v rozporu jak s houbařskou
etiketou, tak i zdravým rozumem – rychle
totiž dojede k zapaření a rozkladu houby.
Nekopejte do prašivek, jedovatých hub
a hub, které neznáte. Jednak na dlouhou
dobu narušíte jejich podhoubí a jednak to
může být pro zkušenější houbaře přímo
úlovek.
Houby, které doma hned nesníte, můžete usušit anebo podle receptů různě zavařit či jinak zakonzervovat nebo třeba zamrazit.
A na závěr již jen přání – ať letos ROSTOU.
Roman Sedláček

Jedna bába povídala
 Ve sportovním areálu došlo ke změně správců.
 Stále se krade dřevo. Všude. Ale májka vydržela.
 Víte, kde je v Mrsklesích Beverly Hill?
 Kromě trestních oznámení se v Mrsklesích množí i včely.
 Kde jste letos fandili při hokejovém mistrovství světa? Holicí strojky letos ležely ladem.
 Víte, že 5 občanů naší obce bude letos cvičit na XV. Všesokolském sletu v Praze?

Redakční rada se omlouvá za nevhodné, neetické a neověřené informace uveřejněné v minulém
Zpravodaji v rubrice Jedna bába povídala všem dotčeným osobám.
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