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PODZIM
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Z oslavy životního jubilea 100 let

Vážení spoluobčané,
stavba kanalizace se i přes nepředvídané překážky chýlí ke zdárnému konci a nyní je ten pravý čas
Vás dále informovat o postupu připojení jednotlivých domácností na kanalizační řad. Podmínkou tohoto
připojení je zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod (ČOV). Dle časového harmonogramu
výstavby předpokládáme zahájení zkušebního provozu již koncem října tohoto roku. Aby mohla čistírna
ve zkušebním provozu pracovat, musí být zajištěn 25 % nátok fekálií z plánovaného objemu. Z tohoto
důvodu je potřeba, aby bylo připojeno 25% rodinných domů z celkového počtu v obci. Pokud se podaří
připojit více domácností, bude to jen dobře. V minulém čísle Zpravodaje jsme Vám oznámili, že zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí materiálu pro připojení každého domu. Tento materiál bude obec
poskytovat pouze do 30. 6. 2014. Po tomto datu již nebudou trubky vydávány, tzn. majitel si je bude muset obstarat sám na vlastní náklady.
Motivací k včasnému připojení domácnosti na splaškovou kanalizaci není pouze poskytnutá materiální podpora, ale i rozhodnutí zastupitelstva obce, které stanovilo zahájení platby stočného od 1. 7. 2014.
Výstavba komunikační infrastruktury je nyní ve fázi ukončení v rodinném domě. Obec rozhodla umožnit
každé domácnosti řádné připojení optické sítě, a proto budou do domu zabudovávány koncové krabičky,
do kterých bude zafouknuto optické vlákno. Každý uživatel bude mít z této krabičky, která musí být
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umístěna v budově, možnost připojení k internetu apod. Funkční komunikační infrastruktura bude dle
předpokladu od 1. 1. 2014 s postupným připojováním uživatelů.
Od července tohoto roku probíhá v naší obci výstavba podporovaného bydlení pro seniory nad 70 let
věku. V tomto domě bude celkem 10 bezbariérových bytů, každý s malou předzahrádkou. Dokončení této
stavby včetně povrchových úprav je plánováno nejpozději do 30. června 2014. Bližší informace zájemcům o toto bydlení poskytne obecní úřad, který rovněž přijímá žádosti na byt v domě podporovaného
bydlení.
V prázdninovém období probíhala v Mateřské škole oprava elektroinstalace, prováděly se instalatérské práce a oprava vnitřních omítek. Díky zodpovědnému přístupu pracovníků jak stavební firmy, tak
firmy elektro, se vše během 6 týdnů zvládlo a děti po prázdninách čekala zbrusu nová školka.
Na závěr nám dovolte poděkovat vám všem za Vaši ukázněnost při výstavbě kanalizace v naší obci,
zejména děkujeme občanům z Kovákova za jejich trpělivost a ohleduplnost. Stavba v této části obce byla
a je velmi náročná, navíc nás zatěžuje odklonění dopravy na Velkou Bystřici. Těší nás, že prázdniny u nás
děti přežily ve zdraví a přejeme všem školáčkům, školákům a studentům úspěšný nový školní rok.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

<><><> Dění v obci <><><>
VÝLET AKTIVNÍCH SENIORŮ NA SV. KOPEČEK
Třetí srpnovou sobotu se uskutečnil autobusový zájezd na Sv. Kopeček za účelem navštívení baziliky
Navštívení Panny Marie s komentovanou prohlídkou. Měli jsme možnost si prohlédnout celý uzavřený
poutní areál včetně věží s prohlídkou zvonů. Dověděli jsme se, že toto poutní místo vzniklo díky olomouckému obchodníkovi s vínem Janu Andrýskovi, který na tomto místě nechal roku 1633 vystavět kapli. Tím začalo trvalé sepětí budoucího poutního místa s premonstrátskou řeholní komunitou, která zde
působila od roku 1151. Během třicetileté války byla kaple zničena. Pro narůstající počet poutníků vybudovali v letech 1669 - 1679 premonstráti z Hradiska nový prostorný kostel. Poutní místo zažívalo ve své
historii období rozkvětu i úpadku, tak jak se v dějinách měnily poměry. Stojí za připomínku, že při osvobozování Olomouce v květnu 1945 chrám hořel, ale naštěstí neshořel. Podařilo se ho zachránit, obnovit
věže a vnější chrámovou fasádu. V roce 1950 byli premonstráti odvlečeni a jejich návrat byl možný
až v roce 1990. Následovaly významné události, jednou z nich je i návštěva Jana Pavla II. a udělení titulu
„bazilika minor“. Pokud Vás také zajímá podrobná komentovaná prohlídka tohoto poutního místa, tak
budete mít možnost ho navštívit opět v srpnu příštího roku.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Poslední sobotu v srpnu jsme se sešli na hřišti
v Mrsklesích, abychom se společně rozloučili
s prázdninami. Za nádherného slunečného
počasí jsme si společně s dětmi tento den
opravdu užili. Firma Commodum, která u nás
staví kanalizaci, darovala dětem malé hračky
a finančně se podílela na nákladech na nafukovací skluzavku. Herec pan Jiří Krytinář vyprávěl historky ze života a z natáčení a taneční
škola M - PLUS předvedla nádherné taneční
vystoupení těch nejmenších tanečnic. Díky
obětavým členům TJ SOKOL Mrsklesy měly
děti možnost celé odpoledne soutěžit a dokonce si i vyrobit užitečnou maličkost pro potěšení. Také díky Sokolům bylo připraveno bohaté
občerstvení se vzornou obsluhou.

Vystoupení taneční školy M - Plus
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU DOMU

1. místo

2. místo

Redakční rada během července a srpna fotila jednotlivé domečky s nejpěknější květinovou výzdobou.
Do hodnocení bylo zařazeno 26 popisných čísel,
z nichž pět bylo vyhodnoceno.
Na 1. místě se umístila květinová výzdoba domu
č. p. 138 a získává 1.200 Kč,
na 2. místě dům č. p. 195 s odměnou 1.000 Kč,
na 3. místě dům č. p. 162 s odměnou 800 Kč,
na 4. místě dům č. p. 172 s odměnou 600 Kč a
na 5. místě dům č. p. 57 získává odměnu 400 Kč.
Finanční odměny poskytla Obec Mrsklesy. Děkujeme, že krásnou květinovou výzdobou zkrášlíte nejen
svůj domeček, ale celou naši obec.

4. místo

5. místo
3. místo
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V pátek 13. září oslavila naše spoluobčanka paní Ludmila Černošková
vzácné sté narozeniny. Oslava tohoto
významného jubilea započala projížďkou v karetě tažené koňským spřežením
pana Vláčila napříč celou obcí Mrsklesy. Paní Ludmila se tak měla možnost
po několika letech podívat, jak naše
obec nyní vypadá a jak se rozrůstá.
Na otázku, jak se jí projížďka líbila,
odpověděla, že je zde mnoho aut a občas ani nevěděla, kde se právě nachází.
Cestu do Vrtova ovšem poznala hned.
V kulturním domě ji přivítalo celé
její příbuzenstvo a občané, kteří jí přišli
poblahopřát. Děti z naší mateřské školy přednesly „babičce jubilantce“ krásné přáníčko a po gratulaci
zástupců obce, Sokola a ostatních hostů následovala hudební gratulace cimbálové muziky Záletníci.
Paní Ludmila žije v Mrsklesích téměř 80 roků, stále ve svém vlastnoručně postaveném domečku. Zde
vychovala své dvě dcery a pomáhala s výchovou svých tří vnoučat. Nyní má paní Ludmila čtyři pravnoučata a jednu prapravnučku.
Své aktivní stáří prožívá doma obklopena svými nejbližšími. Její velkou láskou jsou křížovky, luští
denně a tím stále trénuje svůj mozek. Však na této oslavě poznala všechny své gratulanty a to i ty, které
mnoho let neviděla.
Sto roků v našem životě je vzácnost, vzácnější ale je štěstí dožít se vysokého věku v rodině, v lásce
a ve zdraví. Paní Ludmilo, přejeme Vám další spokojená léta prožitá v tomto štěstí.

Informace z obce
KOMPOSTÉRY
Na základě požadavku občanů byly předány podklady pro zpracování projektu k žádosti o dotace
na kompostéry pro domácnost. V rámci mikroregionu Bystřička bude podána žádost a v případě její
úspěšnosti budou zajištěny kompostéry pro domácnosti, které o ně projevily zájem, nejdříve však na jaře
příštího roku.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Ve dnech 18. – 20. října budou v naší obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. V sobotu
19. října bude organizován svoz nebezpečného odpadu.
UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU NA NEPOTŘEBNÝ TEXTIL A HRAČKY
Na parkoviště u Hostince U zastávky v Mrsklesích je od srpna umístěn kontejner na nepotřebné oblečení,
boty a hračky. Do tohoto kontejneru máte možnost vkládat věci, které již nepotřebujete, ale tyto věci mohou ještě docela dobře sloužit jiným. Věci vkládejte do kontejneru čisté a nejlépe vložené do igelitových
sáčků či pytlů.

Společenská kronika
Naši jubilanti …

Karel Hekele, Marta Pečínková, Rudolf Smékal, Josef Lammel,
Marie Čepová, Marie Seidlová, Zdenek Kubíček

Přejeme Vám pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásných zážitků v dalších letech.
Pro informaci uvádíme, že se uveřejňují jubilanti ve věku 70, 75, 80 let a dále každý rok.
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Pozvánky na obecní akce
OPERETKA
V neděli 10. listopadu ve 14.00 hodin zveme všechny příznivce operety do kulturního domu
v Mrsklesích. Umělci z Opavy nás provedou pořadem „Číše plná operety“.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A PRODEJNÍ VÝSTAVKA RUČNÍCH VÝROBKŮ včetně prodeje domácího cukroví
se uskuteční také během listopadu, termín konání a bližší informace včas zveřejníme.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděli 1. prosince v 17.00 hodin Vás zveme na společné slavnostní rozsvícení vánočního
stromu v Mrsklesích před Obecním úřadem.

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Letošní prázdninový tábor jsme se vydali po stopách Malého prince do Hraničních Petrovic, kam
jezdíme každý rok na vánoční víkendovku, takže už to tam docela dobře známe. Začátkem července jsme
se tedy sbalili na cestu a vyrazili. Po příjezdu jsme se rychle zabydleli v ubytovně a šli jsme na procházku
po okolí. A tehdy se začal odehrávat náš příběh... Na louce jsme našli ztroskotané letadlo a v něm zašifrovaný deník pilota. Naštěstí se nám jej podařilo rozluštit a dozvěděli jsme se tak celý příběh Malého
prince, který při svém putování vesmírem zabloudil i na naši planetu a potřeboval pomoc s hledáním cesty domů. Nevěděli jsme ale, kde se Malý princ ukrývá a tak jsme se ho vydali hledat. Byla to dobrodružná
cesta, na níž nás provázela princova přítelkyně liška, a napovídal nám také rozluštěný pilotův deník. Nakonec se nám podařilo Malého prince najít, poradili jsme mu, kudy se dostane domů a pomohli jsme mu
postavit nové letadlo. Princ se nám za to bohatě odměnil a šťastný odletěl domů na planetu za svou růží.
Většinu dne jsme vždy strávili různými soutěžemi, závody a na stezkách v lese a také výtvarnými
činnostmi. Na programu jsme měli i celodenní výlet do Muzea času ve Šternberku. Jsme rádi, že se dětem
a vedoucím na táboře líbilo a po dlouhé době nám vyšlo i krásné počasí. Velký dík patří všem vedoucím,
kteří tábor připravovali.
Na závěr máme jednu prosbu na rodiče a děti z oddílu. Snažíme se pro děti vymyslet zajímavý a pestrý program, ale v loňském roce jsme museli několik akcí zrušit. Často se nám stalo, že se děti den před
akcí odhlásily a akci pak již nebylo možné realizovat. Všechny akce dopředu pečlivě plánujeme a zamlouváme (např. ubytování, nákup jídla, program, apod.), a proto prosíme, abyste přihlášení dětí na pořádaných akcích brali jako závazné. Ostatní děti i nás mrzí, když musíme akce rušit. Děkujeme.
Klára, Barča, Pyotřík a Keliška
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<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Tentokrát jsme se rozhodli přiblížit Vám naši školku
očima dětí a máte tedy možnost přečíst si názory
našich nejmenších. Třeba Vás, ale hlavně rodiče
dětí, jejich názory potěší, pobaví a možná i překvapí.
Těšil(a) jsi se po prázdninách do školky? Na co
nebo na koho nejvíc?
Ondra P.
těšil jsem se na Tomáška
Barunka:
těšila jsem se na všechny
Valinka:
ano, nejvíc na Filípka a na hračky
Adélka:
ano, nejvíc na Barunku a všechny
kamarády
Kubík:
jo, na děti
Filípek:
ano, nejvíc na Ondru
Ríša:
jo, na Toníčka
Toníček:
hm, na Ríšu
Mareček:
jo, na Ríšu
Které jídlo ti ve školce nejvíc chutná?
Ondra:
guláš a knedlíky
Barunka:
všechno, hlavně zelenina a těstoviny
Valinka:
špagety
Adélka:
česnečka
Kubík:
těstoviny s omáčkou
Filípek, Ríša: řízek a bramborová kaše
Toníček:
maso a kaše
Mareček:
řízek a kaše a všechno

Co děláš ve školce nejraději?
Ondra, Kubík, Mareček: hraju si
Barunka:
všechno
Valinka:
tančím
Adélka:
spím
Filípek:
učím se básničky
Toníček:
skládám puzzle
Co nemáš ve školce rád(a)?
Ondra:
nerad dávám pozor
Barunka, Mareček: nerad(a) spím
Adélka, Valinka: když mně někdo zlobí
Kubík:
nemám rád, když pro mne přijde babička moc brzy
Filípek:
když mi někdo bourá stavbu
Ríša:
nerad kreslím
Toníček:
nerad chodím brzy domů
Učitelky Mateřské školy
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<><><> TJ Sokol <><><>
MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA
V sobotu 20. 7. 2013 proběhl 24. ročník fotbalového turnaje Memoriál Františka Řezníčka. Počasí nám
přálo, už během ranní registrace mužstev bylo krásně slunečno a to vydrželo až do samého konce turnaje.
Zúčastnilo se 12 fotbalových mužstev z Olomoucka. Jak už k našemu turnaji patří, nechyběli krásné fotbalové akce, emoce i nějaká ta sranda. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Dalibor Foukal z týmu Veteráni Hlubočky. Závěrem bych chtěl poděkovat našemu domácímu mužstvu SK Mrsklesy, kterému se
téměř po 10 letech podařilo turnaj vyhrát.
Matěj Smrček
Konečné pořadí turnaje:
1. SK Mrsklesy
2. FC Fiasco
3. M – Contakt
4. Veteráni Hlubočky
5. Hroší stavby
6. PPL - Olomouc
7. Los Posluchov
8. F-1 U Slávka
9. Autsideři
10. Bílé balet
11. SK Skank
12. Sokol Přáslavice

POZVÁNKY NA SOKOLSKÉ AKCE
 V sobotu 21. září 2013 se bude konat již 5. HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Sraz je na hřišti
v Mrsklesích ve 14.30 hodin. Všechny věkové skupiny dětí vychází do lesa plnit úkoly v 15.00 hodin
a zase se vrátí zpět na hřiště, kde se pokusí probudit skřítka vyluštěným zaříkávadlem. Nebude chybět ani tvořivá dílnička. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
 Zveme všechny děti i dospělé v pátek 25. října 2013 na LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Sraz v 18.00 hodin
před KD Mrsklesy. Připraven bude táborák, pro děti čaj a pro dospělé svařené víno. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

 POUŠTĚNÍ DRAKŮ se uskuteční během měsíce října, termín bude upřesněn. Akce proběhne na Kovákově u "Vodárky". Budeme pouštět draky, opečeme si brambory a užijeme si krásný podzimní den.
 Srdečně všechny zveme první adventní neděli 1. 12. 2013 na VÁNOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU od 14.00
hodin do kulturního domu. Vyrobit si můžete tradiční či netradiční adventní věnec, věneček na dveře,
svícen či různé dekorace. Výrobky bude možno i zakoupit nebo si nechat vyrobit na přání. Přijďte
nasát úžasnou předvánoční atmosféru, nechat se inspirovat a také ochutnat náš punč a dobroty
v bufetu.
 Zveme všechny děti v sobotu 7. 12. 2013 v 15.00 hodin do KD na 6. netradiční Mikulášskou nadílku
– MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ. Děti se mohou těšit na tvořivou dílnu s výrobou vánočních ozdob, vyrobí si i malý dárek a snad se dočkají i Mikuláše.
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SK Mrsklesy
Rozlosování pro podzimní část soutěže 2013
Kolo Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

31. 08. 2013
06. 09. 2013
14. 09. 2013
20. 09. 2013
28. 09. 2013
05. 10. 2013
11. 10. 2013
19. 10. 2013
26. 10. 2013
02. 11. 2013
06. 11. 2013
16. 11. 2013

Čas

Soupeři

9:30
19:00
9:30
18:00
9:30
9:30
17:00
9:30
10:30
9:30
18:00
9:30

SK Mrsklesy : AC Čenda
FC 1970 Bubeník : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Magistrát MO
FK Krčmaň : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Mates
SK Mrsklesy : FC Podlas
Draci : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : 1.FC Hombok
Agrometal : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Mlha team
FC Creditas : SK Mrsklesy
SK Mrsklesy : Red Gunners

Stadion

Rozhodčí

Mrsk
Hol1
Mrsk
Krč
Mrsk
Mrsk
Mrsk
Mrsk
Hol3
Mrsk
Milo
Mrsk

Bartl
Antoš
Bartl
Coufal
Bartl
Bartl
Bartl
Bartl
Coufal
Sanetrník
Mauthner
Bartl

Nadešla chvíle ukončit sérii rozhovorů s lidmi stojícími za děním v naší obci. Posledním, koho Vám
představíme, je vedoucí mužstva a hrající kapitán SK Mrsklesy a zároveň trenér dorostu FK Hlubočky
Matěj Smrček.
Můžeš nám na úvod říct něco bližšího o sobě?
Je mi 25 let a pracuji jako mistr přepravní firmy.
Jak ses vůbec dostal k fotbalu a kdy?
Fotbal jsem začal hrát už jako žák za FK Hlubočky, posléze za dorost. Pak jsem měl pauzu,
když jsem byl na internátě na střední škole.
Po návratu ve 21 letech jsem pak začal pracovat
jako asistent trenéra dorostu a teď už asi třetím
rokem dělám trenéra. Taktéž jsme pod hlavičkou
Sokola znovuobnovili SK Mrsklesy, což bylo
podmíněno mou angažovaností ve výboru Sokola Mrsklesy. Prostě jdu ve šlépějích svého dědy (František Řezníček pozn. redakce),
který zde založil mrskleský fotbal, budoval fotbalové hřiště a byl i předsedou Sokola.
Je vidět, že „pár“ let se tomu už opravdu věnuješ, jak dlouho ještě plánuješ „vydržet“?
Dokud to půjde.
Vychováváš si nějakého nástupce, ať už na
postu kapitána nebo trenéra?
Dosud ne.
Co tě na fotbale baví?
Kolektiv, práce s lidmi, soutěživost, odreagování
se od práce. Navíc člověk něco dělá i pro sebe
a pro svoje tělo.

Co tě naopak nejvíc štve?
Někdy je to neobjektivita rozhodčích, životospráva hráčů před zápasem, místy nespolehlivost jednotlivců.
A co nějaké úspěchy, už se dostavily?
Začínal jsem za muže hrát IV. ligu, po 4 letech
se nám povedl postup do třetí ligy, kde jsme jako
nováčci skončili na 3. místě.
A jak úspěšný jsi jako trenér dorostenců
v Hlubočkách?
V krajské soutěži dorostenců se držíme trvale na
špici tabulek.
Máš čas ještě i na nějaké další koníčky?
Vzhledem k tomu, že jsem studoval automobilovou školu, tak mě zajímá vše o autech. Také
mám rád rybaření a muziku tvrdšího ražení a tak
pokud je čas a finance dovolí, jezdím na koncerty a na fesťáky.
A na závěr tvoje životní motto.
Všechno se dá zvládnout.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková
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<><><> Seznamujeme se <><><>
Ludmila Ďásková, 45 let, v Mrsklesích od roku 1968
Máte nějakou oblíbenou kuchyni?
Nejraději mám čínskou.

Vaše zaměstnání, čím se zabýváte?
Nyní pracuji jako prodavačka ve zdejším obchodě, ale celý svůj pracovní život se zabývám službami pro lidi.
Vaše záliby, koníčky?
Mezi mé koníčky patří kolo, plavání, příroda
a největším koníčkem je mi má vnučka Isabell.
Jste čtenář? Jaký máte ráda žánr?
Mám ráda romantické knížky, ale nečtu moc,
to se přiznám – čas je proti mně.
Na co se nejraději díváte v televizi?
Ráda sleduji dokumenty a filmy, co člověku něco řeknou a mají smysl.
Čemu v obchodě neodoláte?
Nikdy neodolám sladkostem a je to na mně vidět, bohužel.

Kam v Mrsklesích nejraději chodíte?
Chodím ráda do lesa, všude okolo. Nemám žádné vybrané místečko.
Vzpomínáte ráda na staré časy?
Vzpomínám hodně na to, že člověk se tak nehonil. A na lidi, kteří už s námi nejsou. Nemám
ráda komunisty, ale to, co se nyní děje ve vládě,
tak to mi připomíná onu totalitní dobu. Každému
jde jen o peníze a zapomínají na jiné hodnoty.
Na lásku, víru a úctu jeden k druhému a hlavně
ke starším občanům. Ale to nezměníme, musí
oni samotní chtít.
Čím si udržujete vitalitu?
Základem je pohyb. A pak si udržet kladný pohled na vše, protože „ Když nejde o život …“
Váš vzkaz spoluobčanům?
„Přátelé“, měli byste se zamyslet nad svým chováním a nad chováním k sobě a ke své rodině.
Ta závist a lidská blbost je neomezená.
Vaše motto?
Z ničeho se nep… (promiňte).
Děkuji za rozhovor.
Ptala se: Simona Buriánková

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Dnes nám svého koníčka představí Michala a Honza Šustkovi.
Takže kdo nebo co je Vaším koníčkem?
Našim společným koníčkem je hvězdářství. Provozujeme spolu s dalšími nadšenci hvězdárničku
v Lošově. Při jasné obloze se s námi můžete každý pátek po setmění setkat právě na této hvězdárně.
Jak dlouho se už hvězdářstvím zabýváte?
Míša: Já se zabývám hvězdičkami asi 8 let, od té doby, co jsem přišla na hvězdárnu.
Honza: Já jsem na Lošovské hvězdárně už 15 let, ale hvězdy mě zajímaly už i dřív, to jsem chodil na Slavonínskou hvězdárnu.
Co Vám tento koníček „přináší“?
Pohled na zářící hvězdnou oblohu je okouzlující. Zvlášť, když si člověk uvědomí, že je to hodně vzdálená
minulost. Také jsme již oba zahlédli UFO (balonek přání) a polární záři nad Lošovem.
Vaše NEJ v souvislosti s hvězdařením?
Míša: Mým nejoblíbenějším souhvězdím je Velký vůz a svou maličkostí i Delfín.
Honza: Já mám zase svůj NEJ vzor v panu hvězdáři J. Grygarovi, který dokáže upoutat i úplné hvězdné
laiky.
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Můžete nám to Vaše hvězdářství trošku blíž představit?
Jak již bylo zmíněno, hlavní náplní je provozování hvězdárničky na Lošově. Ukazujeme návštěvníkům
základní souhvězdí a zástupce objektů hlubokého vesmíru - hvězdokupy, dvojhvězdy, mlhoviny. Hodně však
záleží na podmínkách - dalekohledy skrz mraky opravdu nevidí.
A tím se dostáváme k důležité součásti každé hvězdárny a to k jejímu technickému vybavení. Součástí Lošovské hvězdárny je hlavní dalekohled Celestron NexStar 8 GPS a zrcadlový dalekohled typu
Schmidt Cassegrain, který má průměr primárního zrcadla 203,2 mm a ohniskovou vzdálenost 2032 mm.
Je vybaven systémem GPS (Global Positioning System) umožňujícím na základě dat ze tří právě viditelných družic sítě GPS určit přesně zeměpisné souřadnice a tím i učinit potřebné kroky k automatizovanému nastavení přístroje pro astronomická pozorování. Databáze obsahuje více než 40 000 vesmírných objektů, včetně Měsíce, planet sluneční soustavy a nejkrásnějších deep - sky objektů. Dále je pak
na hvězdárně několik dalších menších dalekohledů.
V nejbližší době bude možné sledovat
Kometu C/2012 S1 ISON. Ta by se měla
dát malými dalekohledy či očima sledovat
již v průběhu října 2013 na ranní obloze,
na konci listopadu se pak vytratí na denním nebi a pokud přežije svůj průlet kolem
Slunce, bude od počátku prosince pozorovatelná na ranní i na večerní obloze jako
velmi výrazná vlasatice.
Hvězdárna v Lošově má i svého slavného odchovance - nebo spíš odchovankyni
- Danu Korčákovou, která na Lošově začínala s hvězdářstvím a momentálně pracuje
na hvězdárně v Ondřejově, kde obsluhuje
ten největší dalekohled "Dvoumetr".
Hvězdárna v Lošově
Jaké jsou Vaše další koníčky?
Jezdíme spolu na závody truck trialu po republice a občas i po Evropě. Jsme součástí podpůrného týmu jezdce
Bohouše Čápa - Avia Future Team. Také nás baví turistika, rádi jezdíme na výlety a na procházky pěknou
krajinou.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Šárka Zdařilová

<><><> Slavnosti roku <><><>
Svátek všech svatých (1. 11.) a Památka zesnulých (2. 11.) vycházejí z křesťanské víry v posmrtný
život a byly církví přibližně od 10. století určeny na listopad. Časem začaly být svátky vnímány spojitě
a pojmenování DUŠIČKY tedy zahrnuje oba dva. V kostelech se v tyto dny konají zádušní mše za zemřelé, jejichž duše dlí v očistci a jejichž utrpení lze mší a konáním milosrdných skutků zmírnit.
V lidové tradici se spojila křesťanská víra v posmrtný život s pohanskými rituály. Lidé věřili, že se
v určité dny a za určitých okolností duše zemřelých vracejí do pozemského světa a mohou dění v něm
v dobrém i zlém ovlivňovat. Proto byly mrtvým přinášeny oběti – v noci z 1. na 2. 11. se zapalovala světla v oknech a na stole pro ně zůstávala připravena „dušičková“ večeře, u které nesmělo chybět studené
mléko. Na Dušičky se peklo sladké i slané pečivo v podobě bochánků, válečků, věnečků a zkřížených
tyčinek, kterému se říkalo „dušičky“. Pečivo bylo určeno k rozdávání žebrákům a dětem, protože se věřilo, že právě oni mají schopnost kontaktovat pozemský svět se světem nadzemským.
V České republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, který věřící i nevěřící spolu „slaví“. Je zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na
něm svíci či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení,
že život hrobem nekončí.
Šárka Zdařilová
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<><><> Z historie naší obce <><><>
V minulých Zpravodajích jsme se zabývali historií obce,
která byla zaznamenána v kronice obecní a školní. Teď nastal
čas zabývat se konkrétními událostmi a příběhy očima pamětníků. A protože kronikář Vrtálek zmiňoval v obecní kronice
kromě jiných faktů také informaci, že místní občan pan
Sigmund byl za 2. světové války ubit Němci, rozhodl jsem se
navštívit jeho syna pana Jana Sigmunda, abych se pokusil zjistit víc.
I po této velmi dlouhé době, která již od války uplynula,
byl pro mě i pro pana Jana Sigmunda rozhovor silně emotivní.
Pan Jan Sigmund se narodil roku 1923 ve Velké Bystřici a letos
se dožívá 90-ti let.
Mrsklesy byly poklidnou a tichou vesničkou až do nešťastného roku 1938, kdy začala německá vojska obsazovat
pohraničí. U nás bylo obsazeno dnes již zaniklé Jestřabí
(Habicht) a Varhošť (Haslicht). Některým německým sedlákům se nelíbilo, že v Mrsklesích není německá armáda a proto si vystrojili žebřinový vůz a vyrazili do Jestřabí. Vrátili se s německými vojáky na motocyklech se sajdkárami a kulomety. Vojáci nebyli agresivní a chovali se celkem slušně. Přijeli před dům
Národní jednoty, začali vařit eintopf (typická německá hustá polévka) a rozdávat chléb. Čeští občané cítili
počátek války, ponížení a okupaci a např. hozením chleba na zem mohli vyjádřit alespoň zlomek své zloby.
Mrsklesy se tedy staly součástí německé říše, oblastí
zvanou Sudety. Po obsazení se zdejší Němci začali Čechů
stranit, vzájemné soužití již nebylo jako dříve. Češi museli
mít propustky do Přáslavic a do Velké Bystřice, protože tudy
probíhala hranice mezi Německem a protektorátem Čechy
a Morava. V Mariánském údolí bylo zřízeno Gestapo, které
propustky vydávalo. Pan Sigmund si zažádal o propustku
v listopadu 1938 a bez problémů ji obdržel. Za několik dnů
byl znovu předvolán, údajně kvůli jisté opravě v dokumentu.
Skutečný důvod se pravděpodobně dnes již nedozvíme. Další
fakta zná Jan Sigmund z vyprávění své maminky, která doprovázela manžela na Gestapo. Na Gestapu mu odebrali propustku, byl fackován a jistým kovářem z Hluboček bičován
tak dlouho, dokud se nesvalil na zem. Byl dále mlácený, kopaný, ponižovaný. Když omdlel, polili jej vodou. To vše trvalo dvě hodiny a pak jej bez propustky vyhodili ven. Záda
samá krev a po těle modřiny. Matka Jana Sigmunda byla také
fackována a bylo jí vyhrožováno tím, že jí budou odebrány
děti a dány do převýchovy. V noci pak Sigmundovi se dvěma
syny (jeden z nich je jmenovaný Jan Sigmund) utekli lesem
do Přáslavic na četnickou stanici, kde sepsali protokol. Bohužel se na celé situaci nic nezměnilo. Za 4 měsíce po této
hrozné události otec Jana Sigmunda zemřel ve věku nedožitých 42 let. Celá rodina pak musela opustit Mrsklesy. Přestěhovali se do Vranovic u Prostějova.
Jan Sigmund se tak od svých 16-ti let staral o celou rodinu. Pracoval mimo jiné v Prostějově u firmy
BAJER A NOVOTNÝ za 1,70 protektorátních korun (pk) na hodinu, 10 – 12 hodin denně, 6 dní v týdnu.
Pro ilustraci mi uvedl, že chléb 4 kg stával 5,60 pk, 1l mléka = 1 pk, suchý salám 250 gr = 0,50 pk. Jeli-
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kož byl v té době dle zákona dítětem, dostával i dětské přídavky, což bylo absurdní. Každý příjem byl
však potřebný.
Další těžkou ranou pro rodinu bylo, že bratr Jana Sigmunda odešel bojovat na Slovensko a odtud se
již nevrátil. Jan Sigmund byl totálně nasazený na nucené práce v Německu v letech 1942 – 1945. Z této
doby pochází i historická fotografie.
Život celé rodiny za války byl velmi těžký a krutý a pan Jan Sigmund na něj vzpomíná se slzami
v očích a těžce o něm hovoří. Dnes žije klidným životem v Mrsklesích, společně se svou manželkou. Jeho
koníčkem je malování obrazů a grafik. Chtěl bych mu tímto poděkovat za jeho čas a chuť vést se mnou
rozhovor a podělit se o své velmi osobní vzpomínky na válku. Také bych mu rád popřál pevné zdraví
a pohodu v dalším životě.
Sepsal: Roman Sedláček

Jedna bába povídala
V dubnu letošního roku byla v naší obci otevřena malá prodejna s textilem SECOND HAND, prodej
z druhé ruky. V nabídce prodejny je převážně dětské zboží, např. trika, mikiny, kalhoty, tepláky, overaly,
zimní bundy, župany a jiné. Dále je zde zboží různých velikostí pro ženy a nezapomíná se ani na muže,
kteří mají možnost si vybrat pěknou košili, triko, apod. Oblíbeným sortimentem jsou i ručníky, osušky
a prostěradla. Do prodejny si již našlo cestu mnoho zákazníků, a to nejen z naší
obce, a s cenově výhodným zbožím jsou spokojeni. Prodejní doba je
v úterý a ve čtvrtek od 14 – 17 hodin a je možné, stejně jako nabídV obci máme nové
ku zboží, ji měnit a rozšiřovat podle přání zákazníků.
talentované Bořky
stavitele. Stavěli po
nocích z dlažebních
kostek.

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU NA MOTOCYKLOVÝCH ZÁVODECH
Chtěl bych touto cestou poděkovat obci Mrsklesy a TJ Sokol
Mrsklesy za podporu na sprinterských motocyklových závodech
na Slovensku a v Čechách.
V rámci Slovenského sprinterského šampionátu pro rok 2013
jsem celkově obsadil 3. místo. České závody se konaly
v Třebešově u České Skalice, kde jsem vybojoval 3. místo
a v Jeseníku, kde se mi podařilo zvítězit.
Roman Sedláček
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