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Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám první Zpravodaj v roce 2013, ve kterém Vás chceme i nadále informovat o dění
v naší obci. V tomto čísle žádný ze zastupitelů nevyužil možnosti vyjádřit se k činnosti obce a tak je na
nás tyto informace Vám poskytnout.
V prosinci 2012 zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Obce Mrsklesy na rok 2013 v příjmové i výdajové části v hodnotě 74,4 mil. Kč. Výdajové části se týkají především tyto hlavní plánované investice:
51 mil. Kč na splaškovou kanalizaci a uložení optické sítě v obci, 12,7 mil. Kč na dům podporovaného
bydlení, 0,5 mil. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě a 0,5 mil. Kč na novou elektroinstalaci v budově obecního úřadu a mateřské školy. Na zabezpečení těchto investic je v příjmové části
plánován převod finančních prostředků ve výši 46,6 mil. Kč ze skončeného terminovaného vkladu u KB
a bonusového vkladu ČMSS a dále dofinancováním z běžného účtu.
V nejbližších dnech bude ukončeno výběrové řízení týkající se veřejné zakázky na zhotovitele stavby
kanalizace a ČOV Mrsklesy včetně informační infrastruktury (optické sítě). Jakmile bude s vítěznou firmou podepsána smlouva o dílo a bude znám časový harmonogram prováděných prací, bude svolána veřejná schůzka, na které bude tato společnost představena včetně osoby zajišťující technický dozor investora. Hlavním úkolem této schůzky bude zajistit informovanost Vás občanů o časovém průběhu této stavby a zodpovězení Vašich dotazů.
Součástí stavby kanalizace bude i stavba komunikační infrastruktury. Tato infrastruktura poskytne
kvalitní internetové připojení, možnost telefonování prostřednictvím Internetu VOIP a v budoucnu dle
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zájmu např. televizní vysílání. Na tuto stavbu ještě probíhá územní řízení. V letošním roce proběhne položení ochranných trubek. Tyto chráničky povedou z bývalé hasičky, kde bude umístěn centrální rozvaděč
k distribučním boxům (4 budou na Kovákově a 8 v Mrsklesích). Od těchto boxů budou položeny
k jednotlivým domům silnostěnné mikrotrubičky o průměru 7 mm. Trasy vždy končí na hranicích soukromých pozemků a budou připraveny podle zájmu pro zaústění do domů.
Následující rok po připojení na poskytovatele internetového připojení (pomocí antény) bude dle
zájmu jednotlivých uživatelů prováděno zafukování optických kabelů o tloušťce menší než 1 mm do jednotlivých domů, které budou ukončeny uvnitř domu malým rozvaděčem.
V únoru tohoto roku byla na Ministerstvo pro místní rozvoj podána žádost o dotaci na 8 z 10-ti plánovaných bytů podporovaného bydlení pro seniory, což je maximální počet, na který můžeme dotační
titul využít. Přílohou žádosti byl vypracovaný projekt tohoto bydlení včetně již pravomocného stavebního
povolení.
Investiční akce, které nás čekají, jsou velmi významné pro naši obec. Je v zájmu nás všech je dovést
do zdárného konce a proto jsme připraveni řešit s Vámi Vaše dotazy a připomínky.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

<><><> Dění v obci <><><>
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Je mou milou povinností tlumočit poděkování
Charity Olomouc za Vaše štědré příspěvky. Naši
koledníčci z Turistického oddílu v naší obci vykoledovali celkem 9 870 Kč, což je o 1 455 Kč
více než v minulém roce. V olomouckém děkanátu se podařila vybrat částka 1 155 000 Kč, která bude použita především na materiální vybavení pro terénní služby pro lidi bez domova, seniory a lidi s tělesným handicapem. Ještě jednou
Vám všem moc děkujeme.

Informace z obce
ZA JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ OBEC MRSKLESY
Obec Mrsklesy se rozhodla opět podpořit květinovou výzdobu v naší obci, a proto vyhlašuje 2. ročník
soutěže tentokrát jen v jedné kategorii - Nejhezčí letní květinová výzdoba domu. Hodnotit se bude celkový vzhled, originalita a barevná kombinace. Vyhodnocovat bude redakční rada v měsících červnu
a červenci. Odměna pro vítěze: 1. místo 1200,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč, 3. místo 800,- Kč, 4. místo
600, Kč, 5. místo 400,- Kč.
BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
Stejně jako loni i letos chceme vylepšit vzhled naší obce brigádou, která se bude konat v sobotu 20. dubna 2012 od 16.00 hodin. Sraz účastníků bude v Mrsklesích v parčíku na křižovatce a na Kovákově
na hřišti. S sebou rukavice, dobrou náladu a slunečné počasí. Pro účastníky brigády bude ve sportovním
areálu připraven táborák a opékání kabanosu.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pátek 26. dubna 2013 budou v naší obci na obvyklá místa (Kovákov - dolní křižovatka, Mrsklesy před
hostincem a u kapličky) přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. V sobotu 27. dubna bude uskutečněn mobilní svoz nebezpečného odpadu. O čase svozu Vás budeme obvyklým způsobem informovat.
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PRAVIDELNÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svozová firma REMIT Šternberk provedla z ekonomických důvodů značnou redukci vozového parku.
Svoz komunálního odpadu zajišťuje dvousměnným provozem, a proto se mění doba svozu tohoto odpadu
i u nás v obci. První neúspěšná změna nastala již v lednu tohoto roku, ale protože se firmě REMIT nedařil
dodržet středeční termín odvozu odpadu, byl dohodnut nový termín.
Od 21. 3. 2013 firma garantuje, že se pravidelný svoz uskuteční každý sudý týden
vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Ve Vašich schránkách naleznete plánovací kalendář svozu veškerého odpadu u nás v obci na rok 2013.
Firma REMIT vyhrála námi zadanou aukci na svoz veškerého odpadu a naše obec
tak dosáhla značné finanční úspory na nákladech za svoz odpadů.
SVOZ BIO ODPADU
V době od května do konce října bude organizován kontejnerový svoz BIO odpadu. První termín přistavení kontejnerů je v sobotu 11. května 2013 a dále pravidelně každé tři týdny až do 26. října 2013. Přesný
rozpis termínů a rozmístění kontejnerů bude včas zveřejněno na webu a informačních deskách obce.
OPTIMALIZACE VOJENSKÉHO ÚJEZDU LIBAVÁ
Ministerstvo obrany navrhuje optimalizaci rozlohy vojenských újezdů. Základním cílem optimalizace
je změna stávajících hranic vojenských újezdů mimo jiné i vojenského újezdu Libavá a předpoklad zrušení vojenského újezdu Brdy.
Na základě usnesení vlády ČR byl vypracován harmonogram procesu optimalizace vojenských
újezdů. Pro naši obec to znamenalo, že do 29. 6. 2012 jsme měli možnost předložit připomínky a požadavky na katastrální členění obce Mrsklesy. Této možnosti bylo využito a dne 28. 5. 2012 se Zastupitelstvo obce Mrsklesy usneslo na rozšíření katastrálního území Mrsklesy na Moravě. Po změně hranic vojenského újezdu Libavá nastane předání požadovaného území (historického) a myslivny VLS ČR, s.p.,
která nyní spadá do katastru Libavá. Požadovaným územím se rozumí jižní prostor vojenského újezdu.
Konkrétně se to týká prostoru začínající pod Svinským kopcem k Hlubočkám po Mrsklesy. V tomto prostoru se nachází nyní již nevyužívaný muniční sklad vojska, který armáda ČR navrhla k prodeji.
Rozloha vojenského újezdu
Libavá je nyní 32 724 ha,
v rámci optimalizace bude vyjmuto přibližně 10 014 ha, tj. cca
31% současné rozlohy. Celý
proces byl velmi náročný na
jednání i řešení připomínek dotknutých obcí a krajů.
Ke splnění úkolu optimalizace vojenských újezdů je třeba
ještě zpracování návrhu zákona,
kterým
se
mění
zákon
č. 222/1999 Sb., nebo zvláštního
zákona o zrušení a změnách hranic vojenských újezdů a dále
jeho předložení vládě ČR, které
je plánováno v první polovině
roku 2013. Během druhé poloviny roku 2013 by měl být návrh
zákona předložen k projednávání
v Parlamentu ČR.
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Pozvánky na obecní akce
STAVĚNÍ MÁJE
V sobotu 27. dubna společně s TJ SOKOL Mrsklesy bude jako každoročně na Kovákově postavena májka. Tímto zveme širokou veřejnost na tuto pěknou tradiční akci a prosíme naše muže o asistenci při vztyčení májky. Občerstvení bude zajištěno.
SVÁTEK MATEK
Zveme všechny maminky, babičky, prababičky a ostatní veřejnost na Den matek, který
společně oslavíme v sobotu 11. května ve 14.00 hodin v kulturním domě v Mrsklesích.
Na programu je vystoupení dětí z naší mateřské školy a jednoho z největších showmanů z Olomouce pana Ladislava Balage.

Společenská kronika
Narodili se …

Karolína Seidlová
Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.

Opustili nás …

Jana Zapletalová, Štefan Bosák
Upřímnou soustrast.

Naši jubilanti … Josef Vaniš, Jan Sigmund, Jarmila Dosoudilová, Ludmila Maderová,
Vlasta Neužilová, Danuše Hekelová, Stanislav Říhovský
Přejeme Vám pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásných zážitků v dalších letech.
S ohledem na přání některých jubilantů nezveřejňujeme věk. Pro informaci uvádíme,
že se uveřejňují jubilanti ve věku 70, 75, 80 let a dále každý rok.

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
V tomto čísle Zpravodaje jsem se pro rozhovor vypravila do Turistického oddílu, který patří ke Stanici
mladých techniků v Mariánském Údolí. Do kroužku, který má kromě dalších akcí schůzky jednou týdně,
chodí 9 holek a 5 kluků ve věků 5 - 13 let. Původně jsem si myslela, že rozhovor bude se třemi vedoucími, jenže Hanka Slámová se teď kvůli dokončování studia na pedagogické fakultě schůzek neúčastní,
i když oddílu stále pomáhá. Takže všechno bylo jinak. Jak? To si už přečtěte sami.
Můžete se nám představit?
V: Já jsem Veronika Ďásková, bydlím v Mrsklesích, je mi 22 let a studuji scénickou a výstavní tvorbu - bytový design
K: Jsem Klára Šišková, bydlím v Olomouci a do oddílu dojíždím. Je mi 23 let
a studuji čtvrtý rok psychologii na Univerzitě Palackého.
B: Já jsem Barča Vaculíková a bydlím na Kovákově. Je mi 15 let a studuji
Střední školu logistiky a chemie, obor logistické a finanční služby.
Jak dlouho už jste oddílovou vedoucí v místním kroužku?
V: 6 let
K: Dřív v Pionýru, teď v Turistickém oddíle dělám vedoucí 6 let.
B: V oddíle působím jako instruktorka. Dá se říct, že od prázdnin.
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Jak jste se dostaly k práci s dětmi?
V: Jako malá jsem chodila do oddílu
a jezdila na tábory. A tak nějak přirozeně vyplynulo, že od 16 let jsem byla
instruktorka a od 18 let vedoucí.
K: Od dětství jsem jezdila na tábory na
Markrabku a bavilo mě to. Chtěla jsem
jednou být i instruktorka/vedoucí a měla jsem štěstí, že si toho tehdejší vedoucí všimli, vzali mě do party a postupně si mě „zaučili“.
B: Vlastně se to celé odvíjelo z toho, že
jsem do oddílu chodila 9 let. Holky se
mě jednou zeptaly, jestli bych nechtěla
dělat instruktorku a já jsem kývla. Být
s dětmi mě baví.
Jak dlouho ještě plánujete „vydržet“?
V: Pokud to půjde, tak co nejdéle.
K: Ráda bych vydržela, co nejdéle. Dokud bude
o oddíl zájem a dokud mi to škola a později
práce dovolí.
B: Snad na vždy. (smích)
Co vás na práci s dětmi baví?
V: Všechno. Akce, víkendovky, schůzky
a hlavně radost v jejich očích, když je náš
program baví. To je pro nás vedoucí největší
odměna, za kterou jsme moc rádi.
K: Baví mě, když vidím jejich nadšení při
hrách, dobrou náladu, energii… A navíc mě
baví příprava her i jejich realizace.
B: To teprve postupně zjišťuji.
Co vás naopak nejvíc štve?
V: Že některé děti raději zůstanou doma sedět
u televize nebo počítače a řeknou, že se jim
nechtělo přijít.
K: Vadí mi, když děti neposlouchají. Nemyslím
běžné „zlobení“, ale občas neznají hranice
a když jich je víc, tak dokáží pěkně řádit.
Když s nimi máme někam jít, tak to pak není
žádná sranda.
B: Vadí mi, když z pusy vypustí nějaké to
sprosté slovo.
Co vám přijde na práci s dětmi jako nejtěžší?
V: Být stále ve střehu, hlídat, aby se nám nikdo
neztratil.
K: Když si uvědomím, jakou zodpovědnost na
sebe bereme, a že je prostě musíme všechny
uhlídat. A co se týče chodu oddílu, tak někdy se špatně plánuje, protože předem
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neznáme počet dětí, které přijdou. Některé hry
jdou třeba hrát s deseti dětmi, ale už ne se čtyřmi.
Co chystáte pro děti na prázdniny, bude letos
zase tábor?
Letos chystáme změnu - bude týdenní tábor
v Petrovicích v termínu od 7. - 14. 7. 2013.
Daly jste si nějaké novoroční předsevzetí? Jaké
a daří se vám ho plnit?
V: Spíše jsem si dala úkol. Musím navštívit své
kamarády, kteří pracují v Zoo Praha. Minulý
rok mi to časově nevyšlo.
K: Ne, žádné novoroční předsevzetí. Spíš mám
více cílů během celého roku, které se snažím
plnit.
B: Já jsem si dala jako předsevzetí úspěšně dokončit střední školu. Uvidíme, zatím se mi
daří plnit snad výborně.
Jaké jsou vaše další koníčky?
V: Koníček, kterým se zabývám nejdéle, je
rybaření. V létě ráda jezdím na kole, chodíme hrát tenis a plážový volejbal. V zimě hraji squash, badminton, když je možnost jedu
lyžovat. Takzvaná má ,,srdcovka“ je můj
papoušek Karlík a Turistický oddíl. Ve volném čase také drátkuji.
K: Ráda sportuji (kolo, plavání, turistika), přečtu si dobrou knížku, baví mě veškeré ruční
práce, vaření, procházky se psem.
B: Ráda bych napsala učení, ale bohužel to tak
není (smích). Moc ráda čtu knížky a občas si
zajdu i zaběhat.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková
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<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
V zimních měsících skupina dětí úspěšně absolvovala lyžařský kurz s lyžařskou školičkou Newman
school na kopci v Hlubočkách. Ostatní děti se zimně vyřádily na kopečku ve školní zahradě na bobech.
Začátkem ledna jsme ve školičce spolu s rodiči začali sbírat starý papír v rámci projektu „Papír za
papír“. Do speciálního kontejneru, který je umístěn na školní zahradě, sbíráme starý papír a dvakrát do
roka dostaneme za něj místo peněz papír nový - recyklovaný. Tím šetříme naše životní prostředí, hlavně
stromy a děti se tak od útlého věku učí třídit odpad. Také jsme se zapojili do soutěže o hodnotné ceny
v projektu “Nakrmte plastožrouta“. Do konce května budeme spolu s dětmi sbírat vršky od PET lahví. Ty
pak předáme firmě k dalšímu zpracování.
Koncem února jsme oslavili masopust dětským karnevalem ve školičce. Maminky se
opravdu vyznamenaly a pořídily svým dětem
nádherné masky.
Koncem března začne většina dětí jezdit
na předplavecký výcvik do Aquaparku
v Olomouci. Děti se již také těší na kolečkové
brusle, společné výlety a hry na školní zahradě,
kde se mohou vyřádit i na trampolíně.
Také se už pomaloučku připravujeme na
oslavu Svátku matek spojenou s veřejným vystoupením v KD Mrsklesy. Na naše vystoupení
srdečně zveme všechny maminky, babičky,
tetičky a veřejnost.
Vaše učitelky MŠ

<><><> TJ Sokol <><><>
PŘEDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Letos jsme oproti třem předchozím letům neuspořádali Silvestra, ale „Zábavu s Elixírem“ v sobotu
29. 12. 2012. I přes menší účast se zábava vydařila a tancechtiví návštěvníci mohli naplno předvést své
taneční umění, aniž by byli omezeni prostorem. A bylo na co koukat, protože se najdou tací, kteří umí.
Pořadatelé připravili bohaté občerstvení, akci opět výborně ozvučila skupina Elixír z Přerova.
Lucie Vaculíková
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
16. února 2013 se konala v kulturním domě výroční valná hromada TJ SOKOL Mrsklesy. Na začátku
byly přečteny všechny hodnoticí zprávy a schválen plán činnosti na rok 2013. Svoji zprávu přečetl také
zástupce oddílu fotbalu Matěj Smrček a všichni se tak mohli dozvědět, že po postupu SK Mrsklesy do
vyšší soutěže se jim velmi vydařila i podzimní část fotbalových zápasů.
Během diskuze byl projednán návrh na výlet do termálního koupaliště Velké Losiny, který se bude konat
22. 6. 2013. Dalším návrhem bylo obnovení cvičení žen, které bude zahájeno v březnu 2013. Dále bylo
schváleno uvolnění členky výboru Ing. Lenky Urbáškové, která i nadále bude pořádat velikonoční a vánoční dílny a dílničky během dětských akcí.
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ŠIBŘINKY
Tradiční Šibřinky vstoupily v sobotu 9. března 2013 do svého
49. ročníku. Celý večer ozvučila kapela SIRIUS, která dokázala na
parket přitáhnout všechny přítomné. Jako obvykle, lidí bylo plno.
Dokonce i masek, kterých bylo ke dvacítce. Fantazii se opravdu meze
nekladly. Nejvíc se líbil Lyžník Krakonoš, následován Sršním hnízdem a Hrozny vína. Ke zpestření večera přispělo excelentní vystoupení dívek z taneční školy M - Plus. Ani na velmi oblíbenou tombolu
nesmíme zapomenout a tímto ještě jednou všem sponzorům děkujeme.
Roman Sedláček
DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli jako obvykle následoval 49. dětský karneval. Celým programem, včetně soutěží, děti provázeli 3 klauni. Maskovaných dětí se
zúčastnila dobrá padesátka. Fantazie a zručnost maminek i babiček
byla opět bez hranic. Tady se nejlepší maska hodnotit nedá, proto
odměnu dostaly všechny děti v masce. Nebylo dítko, které by se nezapojilo do soutěží s klauny. Dokonce i rodiče se pochlapili při některých disciplínách. Za občerstvením, ať už sladkým nebo slaným, se
jen zaprášilo. Karneval byl za velikého jásotu dětí ukončen odstřižením hroznu balonků.
Roman Sedláček

POZVÁNKY NA SOKOLSKÉ AKCE


Od 5. března 2013 opět probíhá každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin CVIČENÍ ŽEN v KD. Cvičení
vede paní Dagmar Maršálová a je pro všechny věkové kategorie. Vstupné 20,- Kč. S sebou karimatku, pití, sportovní obuv.



Na sobotu 23. března 2013 opět připravujeme VELIKONOČNÍ DÍLNU. Máte-li
chuť a zájem, přijďte si vyzkoušet zdobení kraslic, vyrobit si nebo zakoupit věneček nebo jarní dekoraci na stůl, pochutnat si na domácím bufetu. Vstup do jednotlivých dílniček je placený (7 - 90,- Kč). S sebou - tavicí pistoli, nůžky, větvičky
(břečťan, bříza, vrba, buxus)

Zpravodaj obce Mrsklesy
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V sobotu 13. dubna 2013 se koná již tradiční jarní POSEZENÍ U PÍSNIČKY nejen pro naše seniory.
K poslechu a tanci hraje duo Jana a Vašek, věneček od Romči a kávička zdarma, vstupné dobrovolné.



V sobotu 27. dubna 2013 pořádáme DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC, který se bude konat na hřišti
Kovákov. Nejen pro děti budou připraveny soutěže, táborák, kabanos k opékání zdarma a večer oblíbená stezka odvahy. Klacky na opékání špekáčků a baterky s sebou.



V měsíci květnu opět proběhne SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Termín upřesníme.



Jako každoročně chystáme i letos oslavu DĚTSKÉHO DNE v sobotu 1. června 2013. Letos pro Vás
chystáme překvapení. Dětský den se nebude konat na hřišti v Mrsklesích, ale za příznivého počasí
vyrazíme přes Posluchov do ZOO na Svatém Kopečku. Cestou nás budou čekat soutěže a při cestě
zpátky si opečeme špekáčky na Posluchově.



V sobotu 22. června 2013 budeme pořádat VÝLET NA TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ Velké Losiny.
Podrobnosti budou uveřejněny ve vývěsce TJ Sokol Mrsklesy.

SK Mrsklesy
Rozlosování pro jarní část soutěže 2013
Kolo Datum

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

30. 03. 2013

10:30

Dřeváci Pňovice : SK Mrsklesy

Pňov

Doležal

2.

06. 04. 2013

9:30

SK Mrsklesy : Herna Sigma HBL

Mrsk

Bartl

3.

12. 04. 2013

19:00

Dynamit : SK Mrsklesy

Hol1

Antoš

4.

26. 04. 2013

17:00

Sedlisko : SK Mrsklesy

Hor

Hladík

5.

04. 05. 2013

9:30

SK Mrsklesy : Meteor

Mrsk

Bartl

6.

11. 05. 2013

10:00

Mizerové : SK Mrsklesy

Milo

Rozsypal

7.

18. 05. 2013

9:30

SK Mrsklesy : Dědečci

Mrsk

Bartl

8.

24. 05. 2013

19:00

PSB 2010 : SK Mrsklesy

Slav

Michal

9.

01. 06. 2013

9:30

SK Mrsklesy : FC 4 Fun

Mrsk

Bartl

10.

06. 06. 2013

18:00

FC Literpool : SK Mrsklesy

Bystr

Chaloupka

11.

13. 06. 2013

17:00

FC Podlas : SK Mrsklesy

Milo

Tomiga

12.

22. 06. 2013

9:30

SK Mrsklesy : Hurikán VB

Mrsk

Bartl

Zpravodaj obce Mrsklesy
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<><><> Seznamujeme se <><><>
Růžena Čecháková, 70 let, v Mrsklesích od roku 1948
Povolání: JZD- živočišná výroba, nyní v důchodě
Sledujete dění v obci,
jak?
Chodím na schůze, zajímám se o veřejné akce
a názory spoluobčanů.
A taky z JBP.
Jak vnímáte rozšiřování obce?
Kladně. Je dobře, že mladí chtějí na vesnici, ta naše
je krásná.

Čím se bavíte a o co se zajímáte?
Momentálně dvouletým vnoučkem, je to naše
sluníčko. Mám ráda květiny, zahrádku, křížovky…
Jaké kuchyni dáváte přednost?
Mám ráda naši kuchyni, ale zkouším i nové recepty, hlavně ty zdravější, zeleninové, ryby. Ráda
vařím i jím.
Čím si udržujete vitalitu?
Prací a pozitivním myšlením.

Jste spokojena s občanskou vybaveností obce?
Celkem ano, máme auto, tak je to OK.

Co Vás zpravidla může rozčílit?
Nepravda a zákeřní lidé.

Navštěvujete akce v Mrsklesích? Jaké Vám chybí?
Ano a všechny se mi moc líbí. Někdy je málo lidí
a to je škoda. Nechybí nám žádné, někdy nás také
pozvou děti na koncert atd.

Vaše životní motto?
Přej a bude ti přáno – Dej a bude ti dáno!
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Simona Buriánková

Pavla Michálková, 35 let, Mrsklesích od roku 2003
Sledujete dění v obci, jak?
Dění v obci sleduji, ráda se
dozvídám
novinky.
Čtu
webové stránky, čtu nástěnky
a navštěvuji schůze.
Jak vnímáte rozšiřování obce?
Vnímám to pozitivně, ale nic
se nemá přehánět. Aby se nám
z obce nestalo město. To by se mi už nelíbilo.
Jste spokojena s občanskou vybaveností obce?
Vybavenost máme vcelku slušnou, ale také mně chybí
autobusová doprava o víkendu.
Navštěvujete akce v Mrsklesích, jaké Vám chybí?
Akce navštěvuji s manželem. Se Sokolem pomáháme akce
organizovat. Myslím, že akcí je tak akorát, jak pro děti tak
i pro dospělé.

Čím se bavíte a o co se zajímáte?
Poslední dobou jsem se začala bavit pečením dortů (jen v rámci rodiny). Naposledy
jsem dělala dort ve tvaru dámské kabelky,
ale už jsem zkusila fotbalové hřiště, panenku i autodráhu. Dokonce i slané dorty. Jsem
samouk, inspiraci hledám na netu nebo
v lidičkách, pro které peču. (úsměv)
Jaké kuchyni dáváte přednost?
Dávám přednost spíše české kuchyni a připravuji si ji sama. Jak se říká, co si uvaříš,
to si taky sníš.
Jaké máte sousedské vztahy?
Nejbližší sousedské vztahy jsou prima, nemůžu si stěžovat.
Co Vás zpravidla může rozčílit?
Lidská hloupost!

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Čím si udržujete vitalitu?
Vaše životní motto?
Nejsem jeden z těch lidí, co by si udržovali vitalitu pravi- Každý svého štěstí strůjce – jak už někdo
delně. Já si dobíjím baterky tím, že jdu s dětmi na hřiště, řekl.
nebo se psem na procházku. Obecně lze říct, že mám ráda
přírodu.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Simona Buriánková

<><><> Z historie naší obce <><><>
OBDOBÍ OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY PO SOUČASNOST
Než nahlédneme do našich místních kronik, tedy obecní a školní, nebude špatné připomenout si celkovou situaci na konci války. Pohledem do historie snadno zjistíme, že nastává nové období. Snad každý
člověk si na konci války oddechnul, že končí válečné útrapy a zabíjení. Avšak vůbec to neznamenalo,
že nadcházející doba bude jednoduchá, právě naopak. Válka způsobila materiální ztráty, vzala si více jak
50 miliónů životů, pošramotila spoustu mezilidských vztahů, ale také pomohla vzniknout politickému
režimu, který vládl v našem státě dlouhých čtyřicet roků. Rozhodující však bylo, že život se začal obnovovat a vracet do svých běžných kolejí.
Zde již můžeme nahlédnout do školní kroniky, která je opět vedena řídícím učitelem Kutrou, který se
vrátil do obce a znovu začal vyučovat. Německá škola zanikla a byla obnovena česká obecná škola. V ní
se začalo vyučovat 4. 6. 1945, v jedné třídě se 32 žáky. Kronika je vedena rok po roku až do 30. 6. 1977
a zde končí. Je zajímavé zmínit, že je právě 32 let, stejné číslo jako počet žáků v nové třídě po válce.
Kronika dokumentuje velice přesně data konkrétní doby, konkrétní jména osob a popisuje veškeré běžné
události, které ve škole proběhly. Všímá si ale také důležitých celonárodních událostí. Místy nalepené
černobílé fotografie nám ještě více přibližují školní život tehdejší doby. Zmiňovaná školní poválečná léta
až do roku 1977 jsou zaznamenána na více jak 150 stránkách formátu A4. Je logické, že není možné
z tolika informací udělat na těchto řádcích detailní rozbor, ale jelikož historický a politický vývoj našeho
státu je obecně známý a není třeba jej popisovat, tak o to je zajímavější objevovat a všímat si při pozorné
četbě kroniky zajímavých faktů a dat vztahujících se právě k naší obci Mrsklesy. Například jsou zajímavé
zápisy, že žáci a učitelé každoročně vzpomenuli výročí narození nebo úmrtí prezidentů T. G. Masaryka

Zpravodaj obce Mrsklesy

S t r á n k a | 11

nebo E. Beneše a po roce 1948 tyto akce vůbec nejsou zaznamenány, naopak se změnily na záznamy
vztahované k J. V. Stalinovi, Klementu Gottwaldovi, A. Zápotockému atd. Velice přesně je zdokumentované úmrtí J. V. Stalina dne 5. března 1953 v 9.50 hodin večer a poté úmrtí Klementa Gottwalda dne
14. března 1953 v 11.00 hodin dopoledne. Tedy i ze školní kroniky je silně poznat politická situace doby.
Naproti tomu je zajímavá nepolitická informace, že ve školním roce 1953/54 navštěvovalo naši školu
92 žáků rozdělených do třech tříd. Počty žáků, stejně jako tříd v jednotlivých letech různě kolísaly, taktéž
učitelský sbor se obměňoval podle potřeby, fungovala i mateřská škola a školní stravovna. Detailní údaje
je možno vyhledávat dle jednotlivých školních roků.
Obecní kronika je (pro toto období vedená kronikářem Jaroslavem Vrtálkem) velice strohá, přesné
informace poskytuje s odstupem doby, kdy byla psána, což je dle kronikáře rok 1966. Líčí poválečnou
dobu poplatně politické situaci ve státě, dosídlení obyvatelstva v Mrsklesích, vedoucí úlohu dělnické třídy
vedenou KSČ a dá se říci, že zůstává jaksi rozpracovaná.
V roce 1996 se ujímá vedení kroniky Ing. Jaromír Sláma (starosta obce) a detailně zaznamenává historii až do roku 2009. Toto období však budeme rozebírat až v dalších číslech Zpravodaje.
Ale je zde ještě otázka, na kterou bychom chtěli znát odpověď. Dle neověřených informací totiž původní (stará) obecní kronika zmizela za 2. sv. války. Tuto skutečnost by potvrzovaly záznamy ze školní
kroniky, v níž kronikář uvádí, že spousta knih a archiválií byla zničena Němci. Také na současné obecní
kronice je vidět, že je daleko mladší než školní. Její založení by odpovídalo šedesátým letům. Záznamy
v ní jsou nepůvodní ke zmiňovaným datům. A tak se obracíme na Vás čtenáře, pamětníky. Víte, jak to
tehdy skutečně bylo? Podělíte se s ostatními o tyto informace? Pokud ano, obraťte se prosím na Obecní
úřad nebo někoho z redakční rady Zpravodaje. Bylo by potom možné rozšířit rubriku o další informace
nebo témata, která jsou jistě z hlediska historie velice zajímavá.
Sepsal: Roman Sedláček

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
O svém koníčkovi bude hovořit paní Jitka Trnovcová
Co mi prozradíš o svém koníčkovi?
Dovídám se při něm velmi mnoho o zákonitostech
přírody.
Vypadá to velice tajemně, takže můžeš trošku detailněji?
Samozřejmě - včelařím.
Jak dlouho se tím zabýváš?
Naplno druhým rokem. Jsem teprve začátečník, ale
informace jsem nasávala a na „čumendu“ jezdila už
několik let zpátky. Moc se mi líbila práce kolem včelek, klid, který ji doprovází. Já sama si u toho úžasně
psychicky odpočinu a dobiji energii.
Nebojíš se včelích žihadel? Už jsi nějaké dostala?
To víš, že jsem už nějaké schytala, než jsem zjistila, že ke včelkám musím chodit oblečená v jednom obleku, určeném pouze k nim, nesmím být cítit alkoholem, výrazným parfémem ani výfukovými plyny.
Prostě musím se chovat jako ony, být čistotná, při práci přesná a rychlá. Ale ne zbrklá.
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Jak ses k této zálibě dostala?
Přes kamaráda, který je nyní mým včelařským rádcem. A protože je kolem nás
včelařů jako šafránu, řekla jsem si, že to
zkusím. Místo pro úly mám a chuť učit
se novému taky.
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Povíš nám něco zvláštního nebo speciálního o včelkách?
Lidé si myslí, že v zimě včelky spí. Ale omyl, vážení.
Celou zimu dělnice pečují o královnu. Krmí ji ze zásob,
připravených minulé léto, zahřívají ji i sebe navzájem.
Touto dobou, když je teplota kolem +10 st. dělají první
prolety a začínají se sběrem prvního pylu.
Jde o poměrně náročného koníčka, máš ještě čas i na
něco jiného?
Je to o organizaci práce a času. Ráda se věnuji zahradě,
je na ní pořád co kutit. Také ještě pořád svépomocně
dokončujeme domek. Sem tam něco pěkného „spíchnu“
na parádu nebo do domečku a s rodinkou se věnujeme
rekreačním sportům a turistice. Relaxuju buď na procházce s naší fenkou nebo u dobré knížky či filmu.

Jaký vytáčíš med?
Protože mám úly v zahradě poblíž lesa,
vytáčím med smíšený. Záleží také na
tom, čeho kvete nejvíce. Loni o prázdninách chutnal medík výrazně po lipovém
květu.

Jsem asi hodně zvědavý, ale nějaké úspěchy už máš?
Kupodivu ano (úsměv). Neplánovaně jsem si hned rozšířila počet včelstev a naučila se, co dělat, když se včelky
rojí. Za úspěch považuji také vytočení svého prvního
medu. Jen se po něm zaprášilo. Už se těším na rok letošní a jsem napnutá, jaký pro nás zahradníky a včelaře bude.
Děkuji za rozhovor. Ptal se Roman Sedláček

<><><> Slavnosti roku <><><>
Velikonoční svátky jsme již ve Zpravodaji zmiňovali a tak si je připomeneme pouze pranostikami (psané
kurzívou).
24. 3. Neděle Květná
Byť byl jarní den jak na zakázku,
přece nechoď ještě na procházku,
tvé zdraví neztratí svou sázku.
25. 3. Modré pondělí, Zvěstování panny Marie
Na Panny Marie Zvěstování kdybys travičku
palicí do země tloukl, už ji tam nedostaneš.
26. 3. Šedivé úterý
Jaké je počasí na Sv. Ruperta (teď Ditu), takové bude v červenci.
27. 3. Škaredá středa
Škaredí-li se počasí na Škaredou středu, škaredit se bude i obilíčko.
28. 3. Zelený čtvrtek
Je-li zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
29. 3. Velký pátek
Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý.
30. 3. Bílá sobota
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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31. 3. Boží hod velikonoční
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pak-li slunce hasne, louky sucho mají.
1. 4. Velikonoční pondělí, Apríl
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
DALŠÍ SVÁTKY TÝKAJÍCÍ SE JARNÍHO OBDOBÍ JSOU:
23. 4. Sv. Vojtěch
Pražský biskup, který vystupoval proti pohanství, obchodu s otroky, kněžskému manželství nebo alkoholismu. Zemřel mučednickou smrtí jako misionář. Prší-li na sv. Vojtěcha,
neurodí se švestky.
24. 4. Sv. Jiří
Římský plukovník, který byl sťat mečem za obhajobu křesťanství. Patron vojáků, jezdců,
rytířských řádů, rolníků a Junáků. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
30. 4. Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc)
Lidé se scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Jeden z největších pohanských svátků. Lidé věřili, že tuto
noc se otvírají jeskyně a podzemní sluje, ve kterých jsou
ukryty poklady.
1. 5. První Máj
Svátek práce. Prší-li na 1. května a je-li bouřka, je ten rok
mnoho lijavců a vody.
12. 5. Svátek matek
Slaví se druhou květnovou neděli. Původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek
plodnosti a matek. U nás od roku 1923, po 2. sv. válce zatlačen do pozadí a znovu se slaví od roku 1989.
12. 5. Sv. Pankrác, 13. 5. Sv. Servác, 14. 5. Sv. Bonifác
Pankrác, Servác a Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce a růži.
16. 5. Sv. Jan Nepomucký – patron kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, lodníků a mostů.
19. 5. Boží hod svatodušní (Letnice)
Tyto svátky se slaví 50 dnů po velikonocích. Jsou tedy také pohyblivým svátkem. Říká se
jim i Rozálie, protože o Svatodušní neděli byly oltáře ozdobeny květy, především růžemi.
O svatém duše, choď ještě v kožiše.
20. 5. Svatodušní pondělí – Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
31. 5. Den otvírání studánek
Dívky obcházely a z jara čistily studánky. Modlily se za čistou vodu a úrodu. Slavnost
byla zakončena tancem a hudbou.
1. 6. Mezinárodní den dětí
Tento svátek má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Poprvé se slavil
1. 6. 1950 ve více než 50 zemích světa.
16. 6. Den otců
Slaví se třetí neděli v červenu. Poprvé se slavil v roce 1910 ve státě Washington.
Oficiálně se slaví od roku 1966 díky prezidentovi L. Johnsonovi.
PODROBNĚJI ZMÍNÍME APRÍL - PRVNÍ DUBNOVÝ DEN
1. duben je výjimečný den oproti všem jiným dnům v roce. Už od 16. století je apríl spojen s různými
žertíky a drobnými zlomyslnostmi, Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. Nejedná se o původní český svátek, ale přišel do Česka ze zahraničí
a rychle zdomácněl.
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S t r á n k a | 14

První písemná zmínka v Česku týkající se apríla je z roku 1690 a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti žertíků stávali známí a příbuzní, kteří se posílali něco vypůjčit nebo zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které neexistovaly např. ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy, závit M0, zaječí peří, kohoutovo vejce, muší sádlo, červené hřebíky, mezery do žebříku či vtipné
semínko. Ten, kdo se nechal nachytat, si vysloužil hanlivý titul "aprílový blázen" a byl celý den terčem
posměchu.
A proč právě 1. duben? Někdo tvrdí, že je to podle pohanského bůžka smíchu, který měl svátek právě
v dubnu. Jiná teorie spojuje aprílové šprýmování se zemědělstvím, protože na jaře otevírá nový zemědělský rok, což byl v historii silný motiv k bujarému veselí.
A na závěr, pokud se Vám letos podaří někoho opravdu nachytat, podělte se prosím s námi o své zážitky.
Ty nejlepší příspěvky otiskneme v příštím čísle v rubrice JBP.
Šárka Zdařilová

<><><> Pro volný čas <><><>
FIALKOVÝ OCET - NÁVOD NA JEHO VÝROBU Z FIALKY VONNÉ
Fialkový ocet si můžeme vyrobit právě v jarních měsících. Je to delikátní doplněk
stravy. Do 1 litru kvasného octa budeme potřebovat přibližně 100 ks květů mladých fialek. Stopky rozhodně do octa nepatří. Květy fialek nasypeme do láhve
s octem a necháme je vyluhovat asi 10 – 14 dnů. Květy postupně zbělají
a přenesou svoji barvu a vůni do octa. Ocet získá tmavší barvu, jemnou vůni
a delikátní aroma. Přecedíme. Nejlépe bude uskladněný ve skleněné láhvi
a na tmavém místě. Použití v salátu se špekem je přímo gurmánská specialita, jeho využití je ale velice široké - zkrátka všude tam, kde je potřeba ocet
a kyselkavá příchuť. Ocet je vhodné do roka spotřebovat, po delší době již
není tak chutný.
Roman Sedláček
JARNÍ KOPŘIVOVÁ KŮRA
Po dlouhé zimě potřebujeme načerpat energii a zbavit tělo škodlivin. A právě mladé výhonky kopřivy
dvoudomé nám pomohou vyhnat únavu z těla, zbavit se odpadní látek, vyčistit si krev i pleť, napravit
žaludeční potíže, zlepšit alergie a otoky a doplnit v těle spoustu minerálů, hlavně železa.
ČAJ
Asi hrst čerstvě natrhaných mladých kopřiv opláchneme pod tekoucí studenou vodou, dáme do konvice a spaříme vařící vodou. Necháme odstát
cca 15 minut, scedíme a konvici s výluhem postavíme na teplé místo. Čaj
popíjíme po doušcích vlažný. Takto si jej můžeme připravovat několikrát
za den. Ideální je denně vypít celkem litr tohoto lahodného i léčivého nápoje. Pijeme nejméně týden, ale lze pít i dlouhodobě až do půli května.
ODVAR
50 g kořenů a listů dobře omyté kopřivy dvoudomé vaříme v 1 litru vody
4 minuty. Odvar pijeme 4 – 6x denně po dobu 3 týdnů, nejlépe jeden šálek
nalačno a jeden před spaním.
NÁPOJ
3 hrsti kopřivových špiček rozmixujeme v 0,5 l vody, necháme 4 hodiny
odstát a potom přecedíme přes plastové sítko a vypijeme. Pijeme 7 dní.
Je jen na Vás, který z receptů si vyberete a čím svému tělu takřka zdarma
prospějete.
Lenka Urbášková
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Jedna bába povídala

V okolí Kovákova
byl nalezen
a vrácen příjemně
překvapené
majitelce tablet.

Turistickému oddílu
někdo z bočních
vchodových dveří do
KD ukradl zvonek.
Fuj. Poctivý zloděj
nebo vandal, ať zvonek vhodí do schránky Obecního úřadu.

Díky všímavosti občanů
Kovákova byl včas zastaven přívod vody do
boudy u hřiště na Kovákově, kde vlivem mrazu
praskl vodovodní uzávěr.

Restaurace U Rudolfa má
nového nájemce, tak že
by do třetice? Více na:
www.hostinecurudolfa.cz

V Lošově bude začátkem dubna otevřena první Lesní mateřská škola
u Olomouce. Děti budou z velké části
dne venku a to za každého počasí. Více
informací na: www.lms.pojdteven.cz

Postrádáte v obci klub
seniorů? Jestliže ano,
sdělte svůj zájem Obecnímu úřadu Mrsklesy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANKETA
Již čtvrtým rokem vydáváme Zpravodaj, ale stále bez odezvy ze strany Vás – čtenářů. Byli bychom velmi
rádi, kdybyste vyjádřili svůj názor ohledně Zpravodaje anonymním vyplněním tohoto anketního lístku
a jeho vhozením do poštovní schránky Obecního úřadu. Vaše odpovědi budou jistě přínosem pro naši
další práci a věříme, že se dočkáme i jiných odpovědí než jen těch nespokojených, kteří se obecně ozývají
nejčastěji. Za každý Váš názor děkujeme. Zaškrtnout můžete i více odpovědí.
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Ve Zpravodaji mě zajímají tyto rubriky:
Dění v obci + Informace z obce
Společenská kronika
TJ Sokol
Turistický oddíl
Mateřská škola

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Z historie naší obce
Seznamujeme se
Můj koníček je kůň
Slavnosti roku
Pro volný čas
Jedna bába povídala

2)
Vůbec mě nezajímá rubrika:
________________________________________________________________________________
3)

4)

Rozsah Zpravodaje
a)
Zpravodaj se mi líbí ve stávajícím rozsahu
b)
Zpravodaj by měl být stručnější
c)
Zpravodaj by mohl být i obsáhlejší
Vaše připomínky ke Zpravodaji:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ZAMYŠLENÍ - PEJSKAŘI
Opět to tu máme. Problém s exkrementy psích mazlíčků. Sníh roztál a my přemýšlíme, kam šlápnout,
abychom neměli celý den, jak se říká „štěstí na patách“. Není ale přeci nic těžkého vzít sáček a uklidit to!
Bohužel toto není jediný problém s pejskaři. Mnozí z Vás si neuvědomují, co se může stát při venčení psa na volno a ještě k tomu bez náhubku. Vůči vašemu pejskovi je od vás ohleduplné, že mu chcete
dopřát trochu volnosti, ale naprosto neohleduplné je to vůči dětem, dospělým i ostatním psům. Zamyslete
se nad tím, že se může stát, že se psi napadnou mezi sebou. Přináší to utrpení majiteli, bolest zvířeti a ne
malé částky na jejich léčení. Ale to je ještě ta mírnější varianta. Co potom, když je napadeno dítě nebo
dospělý? V mnoha případech to má fatální následky. A zkuste se vžít do pozice dítěte nebo dospělého,
proti kterému běží pes bez náhubku a on na rozdíl od Vás neví, že je hodný a neublíží.
Pokud tedy chcete dopřávat svým pejskům volnost, běžte na bezpečná místa. Děkujeme Vám.
Simona Buriánková
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