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Vážení spoluobčané,
v tomto úvodníku se zaměříme
ěříme na prvořadou
prvo adou záležitost týkající se každého obyvatele naší obce. Tou
je poskytnutí bližších informací o průběhu
prů ě stavby kanalizace.
Stavba splaškové kanalizace probíhá v celé obci v několika etapách:
1. Přeložky stávajících inženýrských sítí
Týkají se především
edevším vodovodu na Kovákově.
Kovákov Po několika jednáních s Vodohospodářskou
Vodohospodá
společností
Olomouc byla dohodnuta výměna
ěna vodovodního řadu na Kovákově v takřka
řka celé délce. V Mrsklesích
je plánována přeložka
eložka vodovodu v ulici za kulturním domem. Dále si průběh
ů ěh stavby vyžádal přeložku
p
části dešťové
ové kanalizace a plynu. Termín dokončení
dokon
plánovaných přeložek
řeložek je červen
č
2013.
2. Protlaky pod komunikací
Tyto jsou provedeny v místech, kde není nutné z důvodu
vodu položení potrubí překopat
p
cestu, nebo
k tomu správce komunikace nedal souhlas.
3. Stavba hlavního kanalizačního
čního řadu
ř
Na každém lomu kanalizačního
čního řadu
ř
a dále každých 50 – 60 m musí být z důvodu
dů
údržby a čištění
vybudována betonová kanalizační
kanalizač šachta. V rámci této etapy jsou do řádu
du zabudovány odbočky
od
(T-kusy)
kusy) nutné pro napojení kanalizační
kanaliza
odbočky
ky ke každému rodinnému domu. Tyto odbočky
odbo
jsou
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zatěsněny zátkou z důvodu
ůvodu následné tlakové zkoušky, která potvrdí těsnost
těsnost uloženého potrubí. Bez
této zkoušky není možné pokračovat
pokrač
v další etapě. Termín dokončení
ení této etapy je 31. 8. 2013.
4. Budování kanalizačních
ních odboček
odboč
Po ukončení tlakových zkoušek
ek hlavního řadu nebo jeho části
ásti se provádí stavba kanalizačních
kanaliza
odboček k jednotlivým domům.
ům. Odbočky
Odboč jsou zakončeny
eny revizní šachtou, do které se budou napojovat
veškeré splaškové vody z domácnosti. Dešťové
Deš
vody ze střech zůstanou
stanou napojeny do stávající dešťodeš
vé kanalizace. Podrobné technické informace o uložení této připojovací
p
ací revizní šachty naleznete
na našich webových stránkách pod záložkou výstavba kanalizace, případně
případně prostřednictvím
prost
stavební
firmy (deník odboček),
ek), nebo přímo
př
na obecním úřadě. Kanalizační odbočky
čky dle časového harmonogramu prací by měly být v celé obci vybudovány do 30. 9. 2013.
5. Stavba čistírny
istírny odpadních vod
Tato stavba probíhá průběžně
ů ě ě a nezávisle na výstavbě
výstavb kanalizace. Dokončena včetně
v
technologické
části má být 15. 12. 2013. S největší
nejvě pravděpodobností bude ČOV funkční
ční už v říjnu 2013 a postupně
se budou dokončovat
ovat povrchové úpravy.
6. Soukromé přípojky
Všem, kteříí projevili zájem, obec vyřídila
vy
územní souhlas se stavbou těchto
ěchto přípojek.
př
Zastupitelstvo
Obce Mrsklesy dne 13. 5. 2013 schválilo
schvá
úhradu nákladů na materiál (potrubí, písky) včetně jeho zajištění
ní pro stavbu domovních kanalizačních
kanaliza
přípojek.
ípojek. Realizace samotných přípojek
př
byla plánovaná
v jarním období 2014, ale po přehodnocení
přehodnocení postupu prací a souhlasném stanovisku vodoprávního
úřadu
du ke schválení zkušebního provozu ČOV, bude umožněno připojení
řipojení kanalizační
kanaliza
přípojky již
v říjnu 2013. Obec bude připravena
řipravena už v tomto období poskytnout potřebný
řebný materiál, ale je nezbytně
nezbytn
nutné, aby budoucí vlastník kanalizační
kanaliza
přípojky nahlásil obecnímu úřadu
řadu termín realizace jeho příp
pojky, tak aby materiál mohl být připraven
p
k odběru.
7. Výstavba optické infrastruktury
Po dokončení
ení stavby kanalizace bude probíhat pokládka mikrotrubiček
mikrotrubi
pro optický kabel. Většinou
V
bude nutné vykopat již zasypané trasy a položit mikrotrubky ke každému domu. Nejlépe by bylo dod
stat mikrotrubku až do domu a ukončit
ukon ji v malé krabičce.
ce. Kdo nebude mít zájem o připojení,
p
tomu
bude před domem trubička
čka smotána do igelitového pytle a zasypána. Pokládka bude probíhat ve stejste
ném režimu jako u kanalizace, tzn. na obecním pozemku provede pokládku firma, na soukromém pop
zemku si majitelé domůů „připoloží“
řipoloží“ trubičku
trubi
ke kanalizační přípojce.
ípojce. Do budoucna by bylo vhodné,
aby všichni
šichni uživatelé internetu byli připojeni
p
přes tento optický kabel.
8. Úprava povrchů
Tato fáze nastane v doběě po ukončení
ukonč
celé stavby kanalizačního řadu
adu a po ukončení
ukon
uložení optické
infrastruktury. Zpevněné
ěné plochy budou dány do původního
p vodního stavu jako poslední,
posledn záměr je až po zimním období.
To jsou velmi stručněě popsány etapy výstavby splaškové kanalizace a ČOV, včetně
v
optické infrastruktury. Náklady na tuto stavbu činí
č 50 mil. Kč bez DPH a budou hrazeny pouze z rozpočtu Obce
Mrsklesy, který byl navýšen převod
řevodem z účtu dlouhodobých finančních
ních transferů
transfer – úspory příjmů ze
skládky.
Dále upozorňujeme občany,
čany, kteří
kteř uvažují do budoucna o stavběě vodovodní přípojky,
p
aby zvážili
možnost vybudovat vodovodní přípojku
řípojku ještě
ješt letos před
ed finální úpravou komunikace po stavbě
stavb kanalizace. Po konečné úpravě komunikací nebude snadné uskutečnit
uskute
toto připojení.
Žádáme také občany
any o spolupráci při
p i zadání zpracování projektové dokumentace na výstavbu komukom
nikace na Kovákově, v Mrsklesích u obchodu a do Vrtova. Chceme se již při
při zadání této dokumentace
zabývat návrhy a požadavky těch,
ěch, kteří
kteř tyto komunikace budou každodenněě užívat. Kontaktujte přímo
p
nás
na úřadě,, nebo i své zastupitele, kteří budou Vaše požadavky řešit.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta
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<><><> Dění v obci <><><>
BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
Dne 19. dubna 2013 se uskutečnil
čnil úklid okolí naší obce.
Sešlo se nás 28 včetně těch
ěch nejmenších dětí. Kolik odpadu
především v některých částech obce jsme posbírali, není
až tak důležité, ovšem zarážející až šokující je jiná skutečnost. Celé odpoledne jsme dobrovolně
dobrovoln sbírali odpad za
účelem čistějšího
jšího životního prostředí
prost
pro nás všechny
a vzápětí jsme se opět setkali s bezohledností a lhostejnoslhostejno
tí k našemu prostředí
edí a k naší práci. Někteří
N
lidé stále
neví, k čemu
emu slouží odpadkové koše a bez zábran pohazují
krabičky
ky od cigaret, obaly od sladkostí, kapesníčky,
kapesní
plastové a jiné lahve tam, kde se jim to právě
p
hodí. To ale není
všechno, další odpad se objevuje na okrajích lesa, u polní
cesty a podobně.. Jak je to možné v obci, kde neplatíme za
popelnice a za velkoobjemový odpad?
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STAVĚNÍ MÁJKY
Děkujeme
kujeme touto cestou všem ochotným lidem, především
p
však panu
Zdařilovi
ilovi a panu Foukalovi, za jejich obětavost
ob
při zajištění stavění májky na Kovákově,, které se konalo 27. dubna. Za hojné účasti
ú
na této
krásné tradiční akci se podařila
řila postavit májka téměř
tém 30 m vysoká, zřejmě nejvyšší v historii postavených májek na Kovákově.
K
KLUB SENIORŮ
Každou první středu v měsíci v 17.00 hodin se v kulturním domě schází
naši aktivní senioři ke společnému
čnému posezení a plánování zajímavých
aktivit. První schůzky,
zky, která se konala 7. května,
kv
se zúčastnilo 18 seniorů
a ti se společně dohodli
dli na tom, že uskuteční
usk
výlet na Dlouhé Stráně
a navštíví některé z divadelních představení v Olomouci. Obecní úřad
jim bude v jejich zájmech maximálně nápomocný.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní spolek Bukovany založený v loňském roce nás jeden květnový páteční podvečer příjemněě pobavil divadelním nastudováním grotesky Jana Wericha - Lakomá Barka. Přestože
Př
nejsou žádní velcí umělci,
„je to jen spolek lidí, kteří
ří se chtějí
chtě bavit a pobavit své okolí“ – jak
o sobě říkají, předvedli na jevišti v Mrsklesích výborný herecký výkon,
který je hoden obdivu a poděkování.
ěkování.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 24. května
ětna naše obec oficiálně
oficiáln přivítala mezi nás tři nové občánky
ob
narozené
v tomto roce. Vítání dětí
d
obohatily svým
programem děti
ěti z naší mateřské školy. Za
jejich vystoupení
pení jim a především
p
pak jejich učitelkám
itelkám velmi děkujeme.
d

Informace z obce
ZA JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ OBEC MRSKLESY
Připomínáme občanům,
m, že i když je vzhled naší obce významně
významn zatížen výstavbou kanalizace probíhá
soutěž o Nejhezčí letní květinovou
ětinovou výzdobu domu.
SPORTOVNÍ AREÁL
Došlo ke změně v přítomnosti
ítomnosti správce ve sportovním areálu v Mrsklesích.
Správce je přítomen vždy při
ři sportovních utkáních a dále denně
denn od 18.00 do
19.00 hod. Hřiště jsou v odpoledních hodinách volně
voln přístupná, pokud je
předem objednáno využití hřiště – dle rozpisu ve vývěsce
výv
na hřišti, je nutné
hrací plochu pro tuto rezervaci uvolnit. Objednávky a jiné požadavky můžete řešit i telefonicky na čísle 737 394 934, nebo prostřednictvím
prost
obecního
úřadu tel. 585 351 699. V měsíci
ě
červenci a srpnu budou hřiště
h
volně přístupná
řístupná denně
denn již od 10.00 hodin.
Prosíme tímto všechny uživatele sportovního areálu, aby neporušovali svým chováním provozní řád areálu, dbali hlavně zákazu kouření
ření na hřištích,
hřištích, odpadky dávali do odpadkových košů
koš a chovali se šetrně
k veškerému zařízení.
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ANKETA ZPRAVODAJE
Anketa proběhla
hla na webových stránkách obce s tímto výsledkem:
 Nezajímá mě 62 hlasů,
ů, mohl by být stručnější
stru
39 hlasů a vyhovuje mi 65 hlasů
hlas
Anketa uveřejněná v minulém čísle Zpravodaje měla
m tento výsledek:
 Vrátilo se 6 lístků,, vyhovuje mi Zpravodaj ve stávajícím rozsahu 6 hlasů
hlas
Za kladné ohlasy moc děkujeme.
kujeme. Výsledkem ankety je rozhodnutí, že Zpravodaj bude mít nadále
na
jen
12 stran.
SVOZ BIO ODPADU
Svoz BIO odpadu v naší obci probíhá pravidelně
pravideln každé třii týdny od prvního svozu tj. od 11. 5. 2013, dle
plánovacího kalendáře,
e, který jste s minulým číslem Zpravodaje obdrželi. Hned při
p prvním svozu se
v kontejneru objevil igelitový pytel s bioodpadem a větve ze stromů.. Znovu musíme upozornit občany
ob
na
skutečnost, že do těchto
chto kontejnerů nepatří dřevo a větve a už v žádném případě
řípadě jakýkoliv obal. Tento
materiál se vozí na kompostárnu, kde je podstatně
podstatn nižší cena než cena za komunální odpad na skládce.
Jediný igelitový pytel způsobí,
sobí, že celý obsah kontejneru je odvezen na skládku a obec tak zaplatí zbytečzbyte
ně i několik tisíc korun.
Na webové stránce obce jsme uveřejnili
uveř
novou anketu, kde se můžete vyjádřit
řit ke způsobu
zp
likvidování
tohoto odpadu. V rámci dotačního
čního programu mikroregionu Bystřička se nám nabízí možnost pořízení
kompostérů pro každý rodinný dům.
ům. Pokud byste měli
m zájem o svůjj kompostér, prosím
pros kontaktujte náš
obecní úřad.
NEHODA NENÍ NÁHODA
Prázdniny jsou doslova za dveřmi.
dve
Děti si začnou
nou užívat zaslouženého volna
a rodičům
čům přibudou
p
starosti, jak zajistit nad dětmi
ětmi dohled. Naše obec bohužel
nebude přes
př prázdniny příliš bezpečným
ným místem pro děti.
d
V době výstavby
splaškové
plaškové kanalizace je naše obec jedno velké staveniště.
staveništ Prosím poučte své
děti,
ěti, aby dbaly zvýšené opatrnosti při
p i pohybu po obci, aby hlavně
hlavn nevyhledávaly ty prostory, kde pracují stroje a kde je uskladněn
uskladn materiál. Toto období
uskladně
je náročné pro nás všechny a pro děti obzvláště.
ě. Snad společně
spole
svou ukázněností a opatrností předejdeme
p
možným nepříjemnostem.
říjemnostem.
MATERIÁLNÍ SBÍRKA
Ve čtvrtek 13. 6. odjel z Olomouce náklad materiální pomoci směřující
ující do povodněmi
povodn
zasažených Litoměřic. Naše obec rychle reagovala a prostřednictvím organizátorů materiální sbírky Charity Olomouc,
poslala do této oblasti nakoupené hygienické
ygienické a čisticí prostředky v hodnotěě 6 tis. Kč.
Kč

Společenská kronika
Narodili se …

Antonín Přibil, Vojtěch Vrtal
Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.

Opustili nás …

Jiří Telařík, Václav Vláčil
Upřímnou soustrast.

Naši jubilanti … Eva Smudová, Věra Žáčková,
ková, Milada Šlajerová,
Ludmila Černošková, Věra Grůzová,
zová, Alena Gruntová
Přejeme
ejeme Vám pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásných zážitků
zážitk v dalších letech.
Pro informaci uvádíme, že se uveřejňují jubilanti ve věku
ěku 70, 75, 80 let a dále každý rok.
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Pozvánky na obecní akce
Společně s TJ SOKOL Mrsklesy zveme všechny na Rozloučení
ení s prázdninami,
prázdninami které se koná v sobotu
31. srpna 2013 ve sportovním
ím areálu v Mrsklesích. Připravena
ipravena bude zábava pro děti
d i dospělé, včetně
bohatého občerstvení a večerní
černí malé diskotéky.

<><><> Turistický
uristický oddíl Mrsklesy <><><>
Na úvod bychom chtěli
chtě moc poděkovat paní
starostce za vylepšení naší klubovny. Dostali jsme
skříně na všechny naše hry, vybavení a další oddíodd
lové poklady a také nové obložení stěny.
st
Teď už
máme v klubovněě všechno, co potřebujeme.
pot
Děkujeme.
kali v oddíle poslední dobou?
Co jsme podnikali
O Velikonocích jsme si zasázeli maličké
mali
zahrádky
s obilím a potom jsme do nich malovali vajíčka,
vají
kytičky a kuřátka.
átka. Dokud bylo škaredé počasí,
po
hrávali jsme různé
zné stolní hry v klubovně a míčové
hry na sále. Koncem jara konečně
kone
začalo být hezké počasí, takže teď
ď chodíme hlavně
hlavn ven na procházky a na hřiště.
ě. Na hřišti
hř
hrajeme různé hry,
honičky,
ky, vybíjenou anebo něco
n
vyrábíme
z přírodních materiálů,
ů, třebas domečky
dome
pro skřítky. Také jsme pomáhali při
ři úklidu Mrskles a při
p čištění Vrtůvky.
vky. To bylo zase nepořádku.
nepo
Za odměnu
jsme si opekli buřty a dali nanuky
A co plánujeme v nejbližší
ližší době?
době? Školní rok se pomalu chýlí ke konci a tak pro děti
d chystáme závěrečný oddíl. Poslední schůzka
zka bude v pátek 29. června
ervna odpoledne a protáhne se až do soboty. V pátek si
zahrajeme nějaké
jaké hry venku, potom přespíme
p
v klubovně a v sobotu dopoledne nás
n čeká zajímavý program v lanovém centru v Olomouci.
O prázdninách nás čeká
eká TÁBOR v Hraničních Petrovicích - tentokrát s Malým Princem. Těšíte
T
se na
něj? My teda jo!
Klára + Bára + Pyotřík
ík + Keliška (trošku jsme se rozrostli)

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Tak nám zase utekl školní
rok, jako když mávne kouzelnou hůlkou a budou prázdniny.
Tento školní rok se nám opravdu vydařil. Už od podzimu jsme
relaxovali v solné jeskyni, bruslili na kolečkových bruslích na
podzim i na jaře, lyžovali jsme,
plavali, chodili do přírody a tam
pozorovali její obyvatele, dokonce jsme vychovali motýlky
a s malou oslavou jsme je vypustili do volné přírody.
Ještě stále společně sbíráme
starý papír v rámci projektu
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„Papír za papír“. Od ledna jsme již nasbírali 480 kilo novin, letáků
leták a starého papíru. V rámci environmentální výchovy jsme se také zapojili do soutěže
že pod názvem „Plastožrout“, kde děti
d společně s rodiči
a mnohdy i celými rodinami sbírají vršky od PET lahví a učí
u se tak třídit odpady a pomáhat naší přírodě
p
a životnímu prostředí.
Červen
erven jsme zahájili týdnem dětské
dě
radosti. Absolvovali jsme například
říklad jízdu na konících, návštěvy
návšt
divadel a Vlastivědného muzea,
a, návštěvu
návšt
babiččina dvorečku, výlet do Příkaz
říkaz s národopisným programem a ukázkami starých řemesel, návštěvu
návšt
JoJo parku v Ostravě a jako každý rok i „Poslední spaní ve
školce“ pro děti,
ti, které budou po prázdninách odcházet do
první třídy základní školy.
Ale máme pro Vás i mimořádnost.
řádnost. V úterý 11. června
k nám do školky přišli hasiči z Okresního sdružení hasičů
hasi
Čech, Moravy a Slezska předat Adélce Škodové diplom
a cenu za 1. místo ve výtvarné soutěži
sout
POŽÁRNÍ
OCHRANA OČIMA DĚTÍ.
ĚTÍ. Této soutěže
sout
se zúčastnily
všechny děti z naší školky.
Poslední červnový
ervnový den se rozloučíme
rozlou
se všemi dětmi
před prázdninami, ale hlavněě vyprovodíme školáky do škošk
ly. Přes prázdniny budou mít děti
ěti připraven
p
odpočinkový
a zábavný program.
Takže HURÁ NA PRÁZDNINY a na shledanou 1. září.
Učitelky Mateřské školy

<><><> TJ Sokol <><><>
V tomto čísle Zpravodaje si opět
ět představíme
př
další osoby, které stojí za děním
ěním v naší obci. Vypravila
jsem se za nimi do TJ Sokol Mrsklesy, který patří
pat pod ochranná křídla ČSTV. Sokol má 200 členů
a 17 členů výboru a každoročně
č ě pořádá nejen pro své členy nejméně 15 akcí.
Můžete se nám představit?
J: Já jsem Jiří Antoníček,
ček, jsem 63. ročník
ro
a pracuji jako vedoucí obchodní sítě
sít pro
ZFPA GROUP. Současně
č ě jsem předsedou
TJ.
L: Já jsem Lucie Vaculíková, je mi 39 let, prapr
cuji jako účetní a současně
č ě jsem jednatelkou
TJ
M: Jmenuji se Miroslav Urbášek, je mi 43 let.
V obci Mrsklesy jsem zastupitel, v Sokole
pokladník. Profesně se zabývám organickou
syntézou léčivých látek.
Jak dlouho už jste členy
leny Sokola a jak dlouho
jste ve výkonném výboru?
J: Členem jsem co mě pustili z vojny v roce
1986. Od té doby jsem jako zástupce malé
kopané navštěvoval
voval výkonný výbor. Nějaká
N
proluka pak u mě byla, když jsem se věnoval
v
mládežii a pracoval ve výboru FK Hlubočky.
Hlubo
Myslím, že jsou to třii roky, co jsem se vrátil.
L: Členkou
lenkou jsem asi 18 let, ve výkonném výbovýb
ru 5 let

M: Členem
lenem jsem od roku 2008, pokladníkem od
roku 2009.
Jak jste se dostali k práci ve výboru Sokola?
J: Ten, kdo chce něco
ěco dělat,
dě
ten má vždy dveře
otevřené.
ené. Vnutil jsem se.
L: Náhodně,, ani si už nepamatuji, kdo mě
m oslovil… asi pan Vojáček s paní Mádrovou
M: Napřed jsem
em byl osloven paní Maderovou
a následněě byli osloveni Romana a Tomáš
Noskovi, aby zorganizovali dětský
d
karneval.
Ti pak dali dohromady nás – tedy Urbáškovi, Sečkovi,
kovi, Fiedorovi,… Díky společnému
spole
nadšení začala
čala obroda společenských
spole
akcí
v Mrsklesích.
Jak dlouho ještě plánujete „vydržet“?
J: Mě budou muset zastřelit.
zastř
L: Asi to už dlouho „nevydržím“. Záleží
Z
na
tom, jak to budu všechno časově zvládat
M: Já neplánuju téměř
ěř nic. Vydržet dlouho nen
chci, protože jsem zastáncem teorie, že člověkk je schopen pracovat dobře
dob ve funkci
max. 5 let. 1 – 2 roky se učí
u a je ostražitý,
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pak začíná
íná rutina a dále pak pokus
poku o zjednodušování činnosti
innosti na únosné minimum.
Vychováváte si nějakého
jakého nástupce?
J: O nástupce nemám strach, protože už dnes
nám vyrůstá
stá mnoho schopných mezi náctilenáctil
tými. Sami je můžete vidět
ě při
ři našich akcích.
L: Doufám, že si k obrazu svému vychováme
naše potomky, které se už teď
ď snažím zapojit
do práce v Sokole a zatím nám rádi a ochotocho
ně pomáhají, Tak snad jim to nadšení vydrží.
M: Bohužel ne, ale doufám, že brzy někoho
n
najdu. Kdyby měl někdo
ěkdo zájem, tak ať
a dá
vědět.
Co Vás na práci pro Sokol baví?
J: Když se po akci podívám do šťastných
š
a spokojených dětských očí,
čí, které mluví za
vše.
L: Baví mě hlavně práce s dětmi,
ětmi, protože děti
d
jsou vděčné za „všechno“.
M: Příjemný pocit z povedené akce, když je nás
na pořádání dost, každý udělá
ělá něco
ně a nikdo
se nenadře.
Co Vás naopak nejvíc štve?
J: Lhostejnost místního obyvatelstva k naší
práci, myslím tím malou účast
čast veřejnosti
veř
na
našich akcích.
L: Přístup
ístup a názory lidí. Mám pocit, že spousta
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lidí vidí hlavněě to, co se nám nepovede. KriKr
tizovat je lehké, pomoct
omoct nám je naopak těžt
ké. Když se někomu
ěkomu něco
ně nelíbí, tak ať mi to
řekne do očí.
čí. Každý má možnost přijít
p
a na
schůzi nám říct, s čím není spokojený, co se
mu na naší práci nelíbí.
M: Dělání
lání akcí jen proto, že je máme naplánonaplán
vané a ne proto, že se při
p nich pobavíme.
Máte v rámci Sokola nějakou
ně
akci, novinku,
něco, co byste rádi uvedli do života?
J: Snad budu mluvit za všechny, když budu
jmenovat letošní turistický dětský
d
den.
Jaké jsou Vaše další koníčky?
koníč
J: „Sokolské“ sporty všeho druhu – spaní, pití,
papání, televize.
L: Nejlépe zrelaxuji na kole nebo na bruslích
M: I když poslední dobou moc nesportuji, tak
sport – od šachůů přes
př míčové hry až po
střelbu.
A na závěrr Vaše životní motto.
J: Jaký si to uděláš,
ěláš, takový to máš.
L: Nemám žádné životní moto,
mot ale v souvislosti
se Sokolem měě napadá jedna věta,
v
kterou říkala moje bývalá kolegyně
kolegyn „ Každý dobrý
skutek musí být po zásluze potrestán.“
M: Životní štěstí
ěstí si za prachy nekoupíš.
Děkuji
kuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková

POZVÁNKY NA SOKOLSKÉ AKCE
 TJ Sokol Mrsklesy Vás zve na turnaj v malé kopané MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA
v sobotu 20. 7. 2013.. Rozlosování proběhne
prob hne od 8.00 do 8.30 hod. Zahájení turnaje je v 9.00 hodin.
Startovné 1000,- Kč zahrnuje 2 hřiště
h
s umělým povrchem, občerstvení,
erstvení, sprchy, šatnu a cenu pro
každý tým. Pravidla dle malé kopané, hráči
hrá v poli 4 + 1, hrací doba
ba 2 x 12 minut. Kapacita je
12 týmů. Potvrzení účasti
časti a další informace: matejsmrcek@seznam.cz
znam.cz, tel. 737 888 861 do
16. 7. 2013.
 V sobotu 21. září 2013 se uskuteční
uskuteč již 5. HLEDÁNÍ SKŘÍTKA
ÍTKA PODZIMNÍČKA.
PODZIMNÍ
Sraz je na hřišti v Mrsklesích ve 14.30 hodin.. Všechny věkové skupiny dětí
tí vychází do lesa plnit úkoly v 15.00 hodin a zase se vrátí zpět na hřiště
řiště, kde se pokusí probudit skřítka vyluštěným
ěným zaříkávadlem.
za
Nebude
chybět ani tvořivá dílnička. V případě
př
nepříznivého počasí se akce ruší.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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SK Mrsklesy
Výsledky jarní části soutěže 3. Liga A
1.

Mizerové

21

74:53

29

2.

Hurikán VB

21

73:38

27

3.

SK Mrsklesy

22

86:52

27

4.

FC Literpool

22

65:48

26

5.

FC Podlas

22

90:78

24

6.

PSB 2010

22

72:67

24

7.

Dynamit

22

87:69

20

8.

FC 4 Fun

22

78:71

20

9.

Meteor

22

68:92

20

10.

Sedlisko

22

90:61

19

11.

Dřeváci Pňovice
ňovice

22

56:90

13

12.

Dědečci

22

64:84

10

13.

Herna Sigma HBL

22

36:136

3

14.

Ars. Loučany
čany A

22

0:0

0

<><><> Seznamujeme se <><><>
Stanislav Říhovský, 83 let, důchodce, v Mrsklesích od roku 1994
Sledujete dění
d
v obci? Jak?
Př
Převážně
poslouchám rozhlas, čtu
tu novinky ze Zpravodaje a od sousesous
dů se taky něco dozvím.
Jak vnímáte rozšiřování
rozši
obce?
Já osobně
osobn velmi pozitivně. Mladí mají aspoňň kde bydlet.
Jste spokojen s občanskou
anskou vybaveností obce?
Už jsem v letech, a moc mi chybí na Kovákově
Kovákov obchod, nebo aspoň
obch
obchůdek.
V sobotu a v neděli chybí autobusový
utobusový spoj.
Navšt
Navštěvujete
akce v Mrsklesích? Jaké Vám chybí?
Jen v rámci svých možností.
Č se bavíte a o co se zajímáte?
Čím
Co mi zdraví dovolí, přičiním
p iním se prací na zahrádce, rád houbařím,
houba
hodn čtu a mám oblíbené seriály v televizi.
hodně
Jaké kuchyni dáváte přednost?
Především české.
eské. A pokud je to nutné, tak i vařím.
va
Čím si udržujete vitalitu?
Prací na naší zahradě a taky procházkami v lese.

Co Vás zpravidla může
ůže rozčílit?
rozč
Strašně mě rozčiluje
iluje lhaní a podvody. Naši politici
obzvláště.
Vaše životní motto?
Jestli něco
co chceš, musíš se o to přičinit!
p

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Vratislav Vojáček, 71 let, důchodce, v Mrsklesích od roku 1962
Vratisla
Sledujete dění
d
v obci? Jak?
Co se děje
d
v obci většinou
tšinou najdu na obecní tabuli,
tabu co se bude dít, mi
oznamu místní rozhlas a drby se ke mněě žádné nedostanou.
oznamuje
Jak vnímáte rozšiřování
rozši
obce?
Je jen dobře,
dob že se obec rozšiřuje,
uje, ale chce to nějaký
n
čas, než se noví
spoluob ané aklimatizují a zvyknou si na nové sousedy.
spoluobčané
Jste spokojen s občanskou
anskou vybaveností naší obce?
Na to, že jsme relativně
relativn malá obec, nemůžeme
ůžeme očekávat
o
o hodně více,
takže jsem spokojen.
Navšt
Navštěvujete
akce v Mrsklesích? Jaké Vám chybí?
Pokud lenora dovolí, chodím na mnohé, ale v minulosti jsem nevynechával žádnou akci. Zábavy je dost, jen je škoda, že bývají málo nan
vště
vštěvované
místními občany.
Čím se bavíte a o co se zajímáte?
Baví mě práce na zahrádce, úpravy kolem domu,
rád chodím na houby, pokud rostou. Luštím sudosud
ku, mám rád obtížnější verze.
Jaké kuchyni dáváte přednost?
Mám rád česká
eská a moravská jídla, pizza, sushi nebo
italské těstoviny mě neoslovily.
Čím si udržujete svou vitalitu?
Ani bych se neměl přiznávat,
iznávat, ale po vzoru anglické

královny matky si rád dám kalíšek slivovičky.
slivovi
Co Vás zpravidla může
ůže rozčílit?
rozč
Doba, kdy jsem se uměl
ěl rozčilovat,
roz
už časem pominula, ale srážka s blbcem naštve spolehlivě!
spolehliv
Vaše životní motto?
Z toho vyplývá motto: Rozčilovat
Rozč
se je mstít se
sobě za blbost druhých! Ale řídím
ř
se mottem:
Žít a nechat žít.
Děkuji za rozhovory.
Ptala se: Simona Buriánková
Bur

<><><> Z historie naší obce <><><>
OBDOBÍ OD ROKU 1996 DO SOUČASNOSTI
ČASNOSTI
Toto období můžeme
žeme sledovat pouze v obecní kronice, jelikož záznamy
záznamy školní kroniky končí
kon
30. 6. 1977. Obyvatelé
byvatelé Mrskles tuto dobu mají v živé paměti,
ti, ovšem kroniky se píší jako odkaz dalším
generacím, takže to, co se může nám zdát jako nezajímavé, bude pro další pokolení cennými informaceinformac
mi.
Obecní kroniku píše od roku
1996 Ing. Jaromír Sláma, v té době stast
rosta obce Mrsklesy. Jedná se o období
samostatnosti obce, kterou získala odpoodp
jením od Velké Bystřice právě v roce
1996.
Zde mi dovolte, abych se zmínil o
znaku obce a připomněll jeho heraldický
popis. Ve stříbro - zeleně děleném
ěleném štítě
štít
je nahoře černá
rná plamenná orlice s červečerv
nou zbrojí a zlatým jetelovitěě zakončezakonč
ným perizoniem provázená dvěma
ěma vztyvzt
čenými černými šípy s červenými
ervenými hroty
a opeřením. Dole jsou zkřížené
řížené stříbrné
válečné sekery na zlatých topůrkách.
ůrkách.
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Ve znaku obce je připomenuta
ipomenuta figura dvou zkřížených válečných
ných seker z erbu vladyků
vlady z Bystřice, jinak z
Mrskles,, dva šípy jako atribut sv. Šebestiana, jemuž je zasvěcena
zasv
místní původně
ůvodně barokní kaplička a plamenná svatováclavská orlice jako připomínka
př
pozdější
jší dlouhodobé církevní vrchnosti obce – olomoucké
kapituly (od r. 1610). Kombinace červené, stříbrné
st íbrné a zlaté barvy vychází z erbu bystřických
byst
vladyků, zatímco zelená symbolizuje jak zemědě
ědělský
lský charakter vesnice, tak okolní lesnatou krajinu, která byla neponep
chybně původcem
vodcem názvu obce. Fotografie je
j pořízena z obecní kroniky.
Záznamy v kronice jsou jistěě pro
p další generace cennostmi,
i, nekopírující školní dějepisné
d
učebnice,
ale blíže se zaměřující k dění v nejbližším okolí. Nalezneme zde veškeré historicko - politické informace
vztahující se k naší obci,
bci, záznamy o vedení a budování obce a jejího života, o rozmachu obce i o nezdarech. Zajímavé jsou např.. zápisy o výstavbě
výstavb místní skládky s využitím ekologického spalování bioplynů
bioplyn
k výrobě elektrické energie, opravy kulturního domu, zmínka
zmí
o povodních v roce 1997, které naštěstí
našt
naši
obec nezasáhly, rozrůstání
stání obce výstavbou nových domů,
dom budování vodovodní sítě,
sít začlenění obce do
mikroregionu Bystřička, výstavba fotbalového hřiště a sportovního areálu, budování dětského koutku
u hostince, boj o politické vedení obce a tak dále. Detailnější informace naleznete v kronice, zde si už
musí každý sám vybrat období, které jej zajímá a popřípadě
pop
navštívit obecní úřad, aby
a mohl nahlédnout
do spisů.
Sepsal: Roman Sedláček

<><><> Slavnosti roku <><><>
5. 7. Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Metodě
6. 7. Státní svátek - Den upálení mistra Jana Husa
Cílem oslav 1150. výročí
č příchodu
říchodu věrozvěstů
v
na naše území je vybudování obecného povědomí
o Cyrilu a Metoději, o přínosech
ínosech jejich misie v oblasti kultury,
kultury, náboženství, písma, vzdělanosti
vzd
a počátku
naší státnosti. Oslavy nemohou být pouze české
eské nebo moravské, protože cyrilometodějská
cyrilometod
misie sehrála
roli v dějinách většiny
tšiny slovanských národů.
národ
V roce 862 vyslal Rastislav,, kníže Velké Moravy, poselstvo k císaři
ři Byzantské říše. Poslové předložili císaři Michalu III. Rastislavovu žádost o vyslání učitelů,
u
kteříí by na Velké Moravě
Morav vyučovali a kázali
křesťanství
anství slovanským jazykem. Císař vyhověl a vyslal skupinu Řeků.. Tu vedli dva bratři
brat z města Soluně (dnes Thessalonike) – Konstantin a Metoděj. V té době ještě totiž Cyril stále nosil jméno Konstantin,
jméno Cyril přijal až krátce před
řed smrtí při
p přijímání
ijímání tzv. velkých mnišských slibů.
Metoděj se prý původněě věnoval
ěnoval úřednickému
ú
povolání,
pak se ale náhle stal prostým
stým mnichem. Jeho bratr Konstantin si
zvolil duchovní stav hned po skončení studií a byl vysvěcen
vysv
na
kněze.
ze. Konstantin byl dokonce jedním z nejlepších učenců
u
tehdejší byzantské říše.
Ještě před
ed odchodem z Byzance na Moravu vytvořil
vytvo vzdělaný a jazykově nadaný Konstantin
ntin církevní slovanský jazyk
a písmo - tzv. hlaholici. Společně s bratrem Metodějem přeložili
do staroslověnštiny části
ásti Písma svatého a liturgické knihy potřebné
ebné pro konání bohoslužeb. Položili tak základ slovanskému
písemnictví, které se následněě rozvíjelo i v Bulharsku, ChorvatChorva
sku, Srbsku a v podstatě v celé východní Evropě.
Evrop
Na Velkou Moravu dorazili bratři
bratř na jaře roku 863. Slovanské liturgie prezentované Konstantinem a Metodějem
Metod
na Moravě měly úspěch, a to přesto, že křesť
řesťanství tu již hlásali i latinští
kněží. Moravany přitahoval osobníí příklad
př
křesťanského života
a smýšlení obou bratří,
í, ale hlavní vliv měl
m samozřejmě lidu srozumitelný slovanský jazyk používaný při
p bohoslužbách. Bratři
se postarali i o rozšiřování kněžského
ěžského stavu – vybrali vhodné
kandidáty a sami je vzdělávali. V roce 867 se s nimi vydali na
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cestu do Říma,
íma, aby tam mohli být vysvěceni
vysv
na kněze i biskupy. V Benátkách věrozvěsty
věrozv
zastihl zvací list
psaný papežem Mikulášem I., který však během
b
jejich cesty do Říma zemřel.
řel. Jeho nástupcem se stal pap
pež Hadrián II., ten schválil dílo byzantských misionářů
misioná včetně slovanské bohoslužby. Konstantin ale
v Římě těžce onemocněl a v roce 869 ve svých 42 letech zemřel, když před
řed smrtí přijal
př
dnes známé jméno
Cyril (Kyrillos). V době Konstantinovy nemoci byl Metoděj
Metod a někteříí žáci vysvěceni
vysvě
na kněze. Po Cyrilově smrti pak byl Metodějj jmenován do funkce biskupa a poslán zpětt na Moravu. Kvůli změně politické
situace byl dva roky vězněn
ěn a posléze na papežův
papež zásah propuštěn z vězení. Potom na Moravě s velkým
úspěchem pokračoval v práci.
S Metodějovou
jovou smrtí v roce 885 však slovanská
s
církev na Moravě násilněě zaniká. Metodějův
Metod
nástupce, biskup Gorazd i ostatní duchovní byli vyhnáni a nastala éra latinských bohoslužeb.
Lenka Urbášková

Jedna bába povídala

Letošní houbařská sezóna
začala překvapivě už
v polovině května. Rostli
kozáci i hřiby a stále rostou.

Nová pranostika týkající
se nevyzpytatelného
počasí:
Březen za kamna
vlezem, duben ještě tam
budem, květen topím
jak kr..én.

Začátkem května
nás navštívilo hejno
čápů. Viděli jste je?
A zase se krade. Firmě
Firm budující v naší obci kanalizaci byla
vykradena buňka na stavbě.
Škoda činila víc než 200.000,Kč. Dále jim bylo odcizeno
250 l nafty. Pozor však na
Sherlocka Holmese.
Okna neumývejte.
Prášit se bude pořád.

Stálí i občasní
obč
účastníci zájezdů
pořádaných
řádaných důvěrně nazývanou
CK Li-Ma
Ma-Fo (Libuše Vlasáková,
Ludmila Maderová, Miluše
Foukalová)
ukalová) chtějí touto cestou
poděkovat
ěkovat za pořádání zájezdů
a zároveň přejí pevné nervy
a spoustu inspirace pro pořádání
po
zájezd příštích.
zájezdů

Můstek
ůstek pod hřištěm
h
se dočká
doč opravy.
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