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Rozsvícení vánočního stromu

Vážení spoluobčané,
celý tento rok se zabýváme především investicemi v naší obci. Nejdůležitějšími z nich jsou stavba
splaškové kanalizace a ČOV, komunikační infrastruktura a výstavba domu podporovaného bydlení. Stavba kanalizace je u konce a z důvodu zajištění plánovaného nátoku fekálií jsme zahájili zkušební provoz
čistírny odpadních vod. Zkušební provoz bude 12 měsíců, tato doba je dostatečně dlouhá na přípravu řádného zahájení provozu čistírny. Je naší povinností Vás upozornit, že do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.).
Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb.§ 18 odst. 4
a jeho novela č. 76/2006 Sb.). Žumpa se musí potrubím obejít nebo projít, vyčerpat a zasypat nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.). Do kanalizační přípojky ani do kanalizačního řádu nesmí být
zaústěny jakékoli povrchové vody např. z okapových svodů, zpevněných ploch, přepadů ze studen apod.
Dalším nemalým problém pro čistírnu odpadních vod jsou různé hygienické ubrousky a ostatní hygienické potřeby, které zanášejí česla čistírny na vstupu a způsobují ucpání čerpadel. Uvědomme si proto, čím
můžeme správný chod čistírny ohrozit. Obec je majitelem kanalizace a čistírny a bude i jejím provozovatelem, což pro občany znamená určitou výhodu v platbě za stočné, které si obec stanoví dle skutečných
nákladů na vlastní provoz a na opravy a obnovu. Množství splašků na osobu bude stanoveno výpočtem
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dle směrných čísel v zákoně č. 76/2006 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V úvodu
jsme konstatovali, že stavba kanalizace je u konce, ale protože nejsou dokončeny všechny povrchové
úpravy, nemůže být provedena kolaudace stavby. Předpokládáme, že v jarních měsících budou všechny
povrchové úpravy dokončeny a bez závad investorem převzaty.
Komunikační infrastruktura – optika je nyní ve fázi propojení páteřní sítě mezi jednotlivými rozvaděči. V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o možnosti využití optiky již v lednu 2014. Tento
termín nemůžeme dodržet z důvodu pozdního dokončení pokládky trubiček. V zimním období již nelze
zafoukávat optické vlákno do jednotlivých domů, takže zprovoznění optické sítě bude probíhat na jaře
příštího roku. Tato informace je důležitá pro předplatitele internetových služeb.
Na stavbě domu podporovaného bydlení se stále pracuje. Naše obec na poslední chvíli obdržela dotaci na 8 podporovaných bytů ve výši 4,8 mil. Kč, která by se měla ještě tento rok proinvestovat. Snad
se nám v maximální míře podaří finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj využít.
Kromě těchto nejdůležitějších staveb proběhly nebo stále probíhají i další akce jako oprava elektroinstalace a vnitřních omítek v mateřské škole, příprava a vypracování projektu na novou dopravní komunikaci na Kovákově a v dalších částech Mrskles, příprava projektu multifunkčního obecního domu a zadání
projektu na chodník do Mariánského Údolí. Neméně důležitou akcí je i zadání zpracování nového územního plánu obce.
Zastupitelstvo a představitelé obce odvedli všichni dohromady v tomto roce obrovský kus práce pro
podstatné zlepšení životního prostředí v obci. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří svou všímavostí přispěli k tomu, abychom vzniklé problémy mohli účelně řešit a všem ostatním za trpělivost při výstavbě
kanalizace a domu pro seniory. Tyto stavby nepříjemně zasáhly do našeho každodenního života, především občanům na Kovákově a také těm, kteří bydlí za obchodem.
Na závěr nám dovolte jménem celého zastupitelstva naší obce popřát Vám šťastné Vánoce strávené
v rodinné pohodě a do Nového roku mnoho štěstí, zdraví, lásky a osobních úspěchů.
Vaše starostka a místostarosta

<><><> Dění v obci <><><>
OPERETKA
Druhou listopadovou neděli se v kulturním domě konalo odpoledne s operetkou pod názvem „Číše plná
operety“. Umělecká agentura Karla Smolky z Opavy všechny přítomné osvěžila hezkými melodickými
písněmi. A tak diváci, kterých byl k mému příjemnému překvapení téměř plný sál, odcházeli potěšeni
příjemným vystoupením sólistů opavského divadla.
VÍTÁNÍ DĚTÍ
V pondělí 9. 12. jsme slavnostně přivítali do svazku obce naše
nejmladší občánky. Toto vítání se nyní konalo na obecním úřadě
za přítomnosti dětí z mateřské školy, které předaly
maminkám přáníčko v podobě
básničky a kytičky. Taktéž starostka popřála
dětem zdraví, štěstí
a spokojená léta strávená
v naší obci.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděle tento rok připadla na 1. prosinec. Advent latinsky znamená "příchod", v křesťanství se užívá pro příchod Ježíše Krista, přesněji přípravy na církevní svátky na Vánoce. Období těchto
příprav trvá čtyři týdny před Štědrým dnem. My jsme společně zahájili adventní čas, čas přípravy, rozsvícením našeho vánočního stromu. Děti z mateřské školy svým vystoupením společně s Luckou Noskovou
svátečně naladily všechny přítomné. Velmi nás organizátory těší Vaše účast, která je podle stále se navyšující dávky punče obdivuhodná. Jsme rádi, že se přijdete navzájem pozdravit, popovídat si a slavnostně
se naladit na příchod nejkrásnějších svátků v roce.

Informace z obce
 Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna, případně v neděli 5. ledna 2014, se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Koledníčky
budou děti z Turistického oddílu Mrsklesy. Odpoledne děti se zapečetěnou kasičkou obejdou domácnosti
a v duchu staré křesťanské tradice osloví coby Kašpar, Melichar a Baltazar naše obyvatele, popřejí jim
zdraví a štěstí v novém roce a požádají o příspěvek na pomoc lidem v nouzi.
 Termíny svozu odpadu
V roce 2014 bude nadále prováděn svoz komunálního odpadu každý sudý týden ve čtvrtek. První svoz
popelnic v novém roce bude uskutečněn ve čtvrtek 9. ledna a dále každých 14 dnů. Svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu bude v měsíci dubnu a říjnu 2014, svoz BIO odpadu bude zahájen
24. května opět formou přistavených kontejnerů. Přílohou Zpravodaje je plánovací kalendář, ve kterém
jsou zaznamenány všechny termíny svozu veškerých odpadů v obci.

Společenská kronika
Narodili se … 25. 9. 2013 Adam Feik
18. 10. 2013 Terezie Gajdošová
30. 11. 2013 Zoe Široká
Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Naši jubilanti … Antonín Polách, Zdeněk Sienel, Zdenka Grůzová, Jiřinka Pörsöková,
Dalibor Kimmel, Jana Ďásková, Rostislav Mádr, Vladimír Sedláček
Přejeme Vám pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásných zážitků v dalších letech.
Uveřejňujeme jubilanty od věku 70 let po pěti letech a od věku 80 let každý rok.

<><><> TJ Sokol <><><>
POUŠTĚNÍ DRAKŮ
Sluníčko krásně svítilo, dokonce snad i 20 minut
foukal vítr. Pečené brambory i špekáčky byly výborné a lidí bylo hodně.
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HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
Všechny děti už ví, že skřítka Podzimníčka je
potřeba vzbudit, aby nezaspal začátek
podzimu. A tak se tři skupinky dětí vydaly
v sobotu 21. září do lesa, aby zde za splněné
úkoly získaly písmena do zaklínadla
k probuzení skřítka. Stejně jako loni bylo
počasí proti nám. Ačkoliv jsme odcházeli se
sluníčkem, 2 skupiny dětí se z lesa vrátily za
mohutného lijáku. Jen ti nejmenší to stihli
včas. Pořádně nám letos zmokl i skřítek.
Ještěže je na takovéhle rozmary přírody
zvyklý. Následovala tvořivá dílnička – výroba
skřítků z brambor a přírodnin nasbíraných
dětmi v lese a nakonec došlo i na táborák
s opékáním špekáčků.
Lenka Urbášková
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Jelikož hodně dětí odjelo s turistickým oddílem na prodloužený víkend na Markrabku a my jsme je nechtěli o průvod ošidit, tak jsme akci přesunuli z 25. 10. na úterý 29.10. Účast dětí i dospělých byla hojná.
Po absolvování plánované trasy se průvod vrátil na louku u křižovatky, kde byl připraven malý táborák,
pro děti zdarma čaj a pro dospělé svařené víno. Na závěr vystoupil Martin Ochmann s Katkou z Velké
Bystřice a předvedli show ohně a světel.
Lucie Vaculíková
VÁNOČNÍ DÍLNA
První adventní neděli 1. 12. 2013 jsme se již po páté vyzbrojeni tavicími pistolemi vrhli na výrobu adventních dekorací. Letos jsme do nabídky přidali i 2 úplně nové výrobky, které sklidily úspěch. Účast na
akci předčila naše očekávání a téměř i kapacitu sálu. Tento zájem nás na jedné straně velice těší, ale
na druhé straně klade vysoké nároky na pořadatele, ale i na ukázněnost návštěvníků. Víme o tom a ohlasy
na letošní dílnu to potvrdily, že letos už to vyrábění nebylo „na pohodu“. Proto prosíme maminky i o zvážení nutnosti účasti dětí předškolního věku. Budeme se těšit zase za rok.
Lenka Urbášková
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MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
V sobotu 7. 12. 2013 opravdu Mikuláš přišel. Ale nejdřív si na něho musely děti chviličku počkat. A své
čekání si zkrátily v dílničce, kde vyráběly ozdoby na vánoční stromeček a s pomocí rodičů si udělaly šiškový stromeček – ten si děti odnesly domů. Za svou zručnost byly odměněny koláčem. Společně jsme
pak rozsvítili stromeček, který nám věnoval hajný Jirka Zdařil a děti zavolaly Mikuláše. Ten opravdu
přišel i se svou družinou. Všechny děti dostaly balíček plný ovoce i sladkostí, mladší zpívaly písničky
nebo recitovaly básničky, starší děti Mikuláš vyzkoušel z vyjmenovaných slov nebo násobilky. Denis
s Matějem si vyzkoušeli, jaké je to být v pekle, ale i oni si nakonec zasloužili balíček. Pro všechny byl
připraven vánoční punč a výborné cukroví od Romany Noskové.
Lucie Vaculíková

POZVÁNKY NA SOKOLSKÉ AKCE


TJ Sokol Mrsklesy pořádá v sobotu 28. 12. 2013 od 20.00 hodin v kulturním domě Mrsklesy
TANEČNÍ ZÁBAVU S KAPELOU ELIXÍR. Vstupné 80 Kč.



VALNÁ HROMADA se



Srdečně všechny zveme v sobotu 8. března 2014 na 50. ŠIBŘINKY. K tanci i poslechu zahraje
skupina YANTAR Velká Bystřice.



Zveme všechny děti i rodiče v neděli 9. března 2014 ve 14.30 hodin do KD na 50. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.



Všechny tvořivé i ty, co jen hledající inspiraci zveme v sobotu 12. 4. 2014 dopoledne do KD
na VELIKONOČNÍ DÍLNU.



Také v sobotu 12. 4. 2014 ale v podvečer se uskuteční POSEZENÍ S HARMONIKOU.

uskuteční dne 22. 2. 2014 ve 14.00 hodin v sále KD Mrsklesy. Všichni členové TJ SOKOL Mrsklesy jsou srdečně zváni, noví členové vítáni.
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SK Mrsklesy

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

Výsledky podzimní části soutěže 3. liga D
1.FC Hombok
12
47:21
FC Creditas
12
56:27
Magistrát MO
12
31:27
FC Podlas
12
59:41
AC Čenda
12
44:37
FC 1970 Bubeník
12
42:43
Mlha team
12
38:43
SK Mrsklesy
12
38:44
Mates
12
35:45
FK Krčmaň
12
37:52
Red Gunners
12
37:37
Draci
12
42:63
Agrometal
12
24:42
Geoboys
12
32:40

22
19
16
13
13
12
12
12
11
10
8
8
7
5

<><><> Seznamujeme se <><><>
Věra Faktorová, 67 let, v důchodu
V Mrsklesích od narození
Sledujete dění v obci? Jak?
Ano, sleduji oznámení a zprávy na vývěsce a chodím dle
možností na veřejná zasedání. Co se v obci děje mě zajímá,
žili tu moji prarodiče i rodiče, mohu srovnávat vývoj obce.
Jak vnímáte rozšiřování obce?
Zatím to nijak nepociťuji, 90 % nových občanů neznám.
Jste spokojena s občanskou vybaveností obce?
Vybavenost obce se za 50 roků moc nezměnila, zvykla jsem
si na stav, jaký je.
Navštěvujete akce v Mrsklesích? Jaké Vám chybí?
Na kulturní akce chodím a ráda. Klidně i pomáhat místním
ze Sokola.
Čím se bavíte a o co se zajímáte?
Mám ráda ruční práce (pletení, háčkování, …). Ráda cestuji. Nejdále jsem byla ve Španělsku, užívala
jsem si moře. Chodím do divadla, na koncerty, bavím se na zahradě. Taky jezdím skoro pravidelně za
vnučkou do Kutné Hory. Čtu životopisy (teď momentálně o Vlaďce Kozderkové) nebo krátké povídky.
Čím si udržujete svou vitalitu?
Tím, že stále „něco a někam“ musím (smích).
No a přitom se snažím udržet si dobrou náladu.
Jsem optimistka.
Co Vás zpravidla může rozčílit?
Vandalismus, sobeckost, profitování na neštěstí
druhých a závist.

Na co se nejraději díváte v televizi?
Pokud mám čas, tak sleduji cestopisy, filmy
o přírodě a taky pořady pro pamětníky.
Máte nějaké nesplněné přání?
Chtěla bych umět tančit (úsměv).
Vy a Vánoce?
Myslím, že se nijak zásadně neliší od ostatních
rodin. Vánoce mám ráda. Když jsem pracovala
(jako sestřička v jeslích a později na poporodním
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oddělení - pozn. redakce), měla jsem často služby,
tak si to teď užívám víc. Peču cukroví, máme ho
rádi. Když jsem byla malá, chodívali jsme s rodiči
na půlnoční mši do Velké Bystřice. Pěšky, byla
zima, ale mělo to své kouzlo.
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Dáváte si novoroční předsevzetí?
Každý rok si říkám, že se budu věnovat více sobě.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Simona Buriánková

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Tentokrát nám svého koníčka představí paní Romana Nosková.
Tvým velkým koníčkem je?
Mým největším koníčkem, přímo koněm, je pečení a na druhém místě vaření.
Kouzlo pečení jsi objevila kdy?
Asi v deseti letech.
Kdo tě k pečení inspiroval?
Asi tě to překvapí, ale moje babička Lízalová,
která pekla úžasné koláčky a byla vyhlášená široko daleko, to nebyla. Byla to má sousedka paní
Josefka Řezníčková. Ta byla mým velkým vzorem. Za to jí děkuji.
Vždy se ti podařilo upéct všechno dobře, nebo
máš nějakou příhodu pro pobavení?
Vždy se vše nepodaří. Jednou jsem šla péct dort
pro tchána, bylo to na poslední chvíli, hosté už
klepali na dveře a ejhle vyklepávám dort z formy
a on se vysypal jako hrad z písku. Po chvíli tápá-

ní jsem zjistila, že byla špatná mouka a na druhý
pokus se vše podařilo a dort sklidil velký úspěch.
Peče v rodině někdo s tebou?
Ano, má dcera Lucka a jde jí to báječně a kupodivu geny zdědil i můj syn Lukáš, který peče už
i dorty sestřičkám na praxi do nemocnice.
Pro koho nejraději pečeš?
No samozřejmě pro manžela (úsměv). Nejraději
peču pro ty lidičky, kterým to chutná, protože
největší odměna pro mě je pochvala.
A které dobroty jsou pro Tvé okolí ty nej?
No tak říká se, že všechny, které upeču, ale asi
nejvíc jsou vyhlášené věnečky.
Které se pečou nejsnadněji?
Nejsnadněji se pečou nepečené (smích). Jinak
všechno dělám s láskou, takže všechny.

Protože Štědrý den je za dveřmi a na vánoční recepty je už trochu pozdě, posuneme se v čase trochu dál
k období masopustu. K tomu jednoznačně patří koblížky, máš na ně nějakou speciální vychytávku?
Variant je více, já dělám tyhle a kdo je zkusil, tak tomu chutnali. Nejdůležitější je, aby bylo správně prohnětené těsto, aby se nelepilo a dělaly se na něm puchýřky. Aby bylo těsto lepší a nesálo moc tuku, přidávám do něj trochu rumu, který právě zabraňuje nasávání tuku do těsta během smažení. Smažím na slunečnicovém oleji (koblih musí plavat). Přeji všem kuchařkám, aby se dílo zdařilo a aby můj recept, který
přikládám, obohatil jejich sbírku receptů.

Zpravodaj obce Mrsklesy

Recept koblížky:
Ingredience:
 1 kg polohrubé mouky
 3 vejce
 120 g másla
 0,4 dcl mléka
 sůl
 120 g cukru
 1 kvasnice
 troška rumu
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Postup:
Z vlažného mléka, cukru, soli a kvasnic zaděláme kvásek, přidáme mouku, rozpuštěné máslo
a trošku rumu. Vypracujeme těsto, které necháme na teplém místě vykynout. Po vykynutí vyválíme z těsta plát, ze kterého vykrajujeme kolečka
a necháme znovu asi 15minut vykynout. Smažíme v kastrůlku na rozpáleném oleji.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Šárka Zdařilová

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Po prázdninách jsme uvítali nové kamarády, za které jsem moc rádi, a tak už je nás 16. Pro děti jsme
nachystali celoroční oddílové putování kolem světa. Každý týden tak díky zajímavým hrám a úkolům
objevujeme nějakou zemi nebo město. Byli jsme například ve Francii, na Madagaskaru, na ostrově Galapágy, v České republice, v lese Řáholci, v Grónsku. Každou návštěvu si značíme na mapě, kterou máme
na nástěnce v klubovně.
Na podzim jsme byli navštívit zoologickou zahradu na Svatém Kopečku a musíme říct, že se nám
tam opět líbilo. Tento den byl pořádně turistický. Tam nás odvezl vlak a autobus, ale zpět jsme šli přes
Bukovany a Velkou Bystřici. Chválíme všechny, kteří celou cestu ušli! Byla i víkendová podzimní Markrabka, kde jsme míchali lektvary, modelovali jsme Golemy, absolvovali alchymistickou stezku odvahy
plnou dobrodružství a hráli mnoho zajímavých her. Nedávno se nám klubovna proměnila v kinosál
a promítal se film Madagaskar. V plánu byla i drakiáda, ale vítr nám nepřál, tak jsme šli do lesa nasbírat
žaludy a šípky, které dáme nasušené zvířátkům na Štědrý den do krmelce.
A co děláme teď v zimě? V sále Kulturního domu hrajeme hry anebo vyrábíme něco zajímavého.
Máme vyzdobené oddílové okno, z ulice to jde pěkně vidět, a také vyrobený adventní kalendář, abychom
si mohli odpočítávat dny do Vánoc. Až napadne sníh, půjdeme na Kovákov bobovat, postavíme sněhuláka a chystáme se malovat ve sněhu. Takže až někdy v zimě půjdete na procházku a uvidíte na poli barevný sníh, tak to je umělecké dílo od nás. V prosinci nás ještě čeká každoroční spaní v klubovně a víkend
před Vánocemi pojedeme na tradiční vánoční Hraničné Petrovice s vůní cukroví. Na Štědrý den ráno půjdeme na procházku do lesa dát zvířátkům nějaké dobroty do krmelce a nazdobíme jim stromeček.
Vzkaz pro ty, kteří doma sedí u televize nebo hrají hry na počítači – přijďte každou středu do oddílu,
určitě to stojí za to! Chcete vědět, jak to v oddílu vypadá? Podívejte se na:
http://tom-mrsklesy.rajce.idnes.cz/
Keliška, Barča, Kája a Peťa
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PRÁZDNINOVÝ TÁBOR 2014
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás z důvodu plánování dovolených s předstihem informovali o letošním táboře.
Datum: 2. 8. - 16. 8. 2014
Místo: táborová základna v Dolních Nětčicích
Jedná se o klasický stanový tábor asi 6 km od Lipníku nad Bečvou (stany s podsadou, prostorný dřevěný
srub se společenskou místností, sprchami a umývárkami). Vedle tábora máme k dispozici fotbalové
a volejbalové hřiště, v okolí je potůček, lesy a v sousední vesnici koupaliště. Vypravíme se také na nedaleký hrad Helfštýn, do Zbrašovských aragonitových jeskyní a k propasti Macocha. Fotografie a více informací o táborové základně na http://web.quick.cz/plsi_pionyr/.
Předpokládaná cena: 3 800 Kč (na tábor je možné žádat o příspěvek FKSP)
Kontakt: hlavní vedoucí - Klára Šišková, tel. 776 371 590
Všechny další podrobné informace o táboře a letošní celotáborové hře Vám rozešleme v lednu 2014.

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Vánoční čas už je tu zas. Vánoce sice
máme jen jedny, ale zato v každé rodině
v jiném kabátku.
„Tak se nám zase narodí Ježíšek, milá paní!” „Ale nepovídejte, už zase?“ …
Ale než se dočkáme, máme toho mnoho na práci. Společně jsme rozsvítili vánoční strom, potom si spolu s rodiči ve školce
upečeme perníčky. Abychom se nebáli,
budeme „andělsky čertovat“ a možná,
že přijde i Mikuláš a přinese nám něco dobrého na zub. Vánoční čas je pohádkový
a tak si užijeme i pohádkové pásmo vánočních
pohádek v kině ve Velkém Týnci, a taky k nám přijede maňáskové divadélko s několika pohádkami. A už
máme napečeno, pobavili jsme se a ještě přece musíme něčím ozdobit vánoční stromeček. Pomohou nám
rodiče a všichni si užijeme „Vánoční andělské tvořivé odpoledne“. Stromeček bude nazdobený, školička
voní cukrovím a prskavkami a už jen zbývá, aby k nám přišel Ježíšek a přinesl nám nějaké pěkné překvapení pod stromeček. Jenže do toho opravdového Štědrého dne ještě nějaký ten čas zbývá, proto si zase
zajdeme do knihovny za paní knihovnicí na pěknou chvilku s pohádkovými knížkami. A vlastně už jen
čekáme, až napadne první sníh a budeme se moci vyřádit v bílé zimní peřině a užít si vánoc a zimy naplno.
Přejeme všem krásně a klidně prožitý advent, vánoční svátky, Silvestr i Nový rok a v dalším roce jen
samé zdraví, pohodu a úspěch.
Kolektiv Mateřské školy Mrsklesy

<><><> Z historie naší obce <><><>
Abychom se dozvěděli něco o vánočních svátcích v dobách dřívějších, požádal jsem o rozhovor žijící
pamětníky naší obce, pana Jana Sigmunda a paní Ludmilu Černoškovou. Časové rozmezí vzpomínek
se většinou vztahuje k létům 1930 – 1938, tedy k době mládí jmenovaných. Protože čas nelze vrátit,
zkusme si přiblížit tu sváteční dobu, kterou prožívali naši předkové daleko klidněji a volněji než my
v současnosti. Budu volně citovat vzpomínky jmenovaných osob.
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V Mrsklesích byla většina obyvatel německého původu, zhruba dvě třetiny Němců a jedna třetina
Čechů. Hovořilo se česko-německy, každá rodina dodržovala to, co jí bylo bližší. Na Vánoce se rodiny
vzájemně navštěvovaly, většinou německé rodiny navzájem a české rodiny také mezi s sebou.

Autor: Jan Sigmund

Vánoce jsou svátky všech svátků. Nejvíce práce měly ženy, poklízely, dávaly vše do pořádku, vařily
a pekly cukroví. Většina rodin byla chudá a z toho se také odvíjel způsob prožívání vánoc. Nebyl kapr,
ale třeba jen čaj s vánočkou, k tomu švestková omáčka. Občas Černý Kuba s uzeným masem. Dárky kolikrát nebyly, cukroví také ne, pouze perníková srdíčka. Na Štědrý den se držel půst, nic se nejedlo až večer. Na tento den odpoledne, a to byla mužská práce, se strojil vánoční stromeček. Stromeček se mohl
uřezat kdekoliv, bez problémů pro každou rodinu. Po nastrojení se pod něj pokládaly dárky. Nazdobený
stromeček a Betlém měli čeští i němečtí občané, protože to byl a je symbol vánoc. Až o pár let později na
večeři bývala česneková nebo kmínová polévka a hlavní jídlo kapr a bramborový salát. Při večeři každý
dostal jablko na rozkrojení. Když se objevila hvězdička, tak to znamenalo po celý příští rok zdraví, ale
když se objevil křížek, tak znamenal nemoc nebo konec života.
Z vánoc se nejvíce radovaly děti z chudých rodin, chodily dům od domu a zpívaly koledy: Narodil se
Kristus Pán, veselme se. Odměnou jim bylo cukroví a ovoce. Zvláštností bylo například to, že Češi zpívali koledy přede dveřmi a v síni, kdežto Němci šli dovnitř a zpívalo se za zavřenými dveřmi.
V Mrsklesích vždy bývala spousta sněhu, děti sáňkovaly. A na Štědrý den se jezdilo dolů až z Bílého
kamene. Silnice byla zasypaná sněhem, auta nebyla, všude bylo ticho a to bylo radosti z takové jízdy na
saních.
Na vánoce nebývalo nevraživostí, lidé je rádi prožívali v klidné atmosféře jak Němci, tak i Češi. Nevraživosti začali až před válkou. Kdo měl doma nějaké zvířátko, také bylo pohoštěno. Tato tradice je stará
mnoho let a dříve se hodně dodržovala.
Další zvyklostí byla půlnoční mše v kostele ve Velké Bystřici. Bohatí sedláci jezdili, chudí chodili
pěšky a to za každého počasí. Když nebyla cesta pokrytá sněhem, jezdilo se na půlnoční v kočárech.
Když mrzlo a byl sníh, jelo se na saních. Koně, kteří táhli sáně, měli zvonečky - rolničky, které měly různé tóny a bylo je slyšet zdaleka. Sedláci, kteří do kostela jeli, zastavovali a bylo jedno, jestli zastavili Čechům nebo Němcům, dobrosrdečně svezli známé spoluobčany. Někteří občané na půlnoční jezdili až na
Svatý kopeček. Dnes již rolničky nevyzvání… Dnes je však již málo známé, že na Štědrý den ráno v pět
hodin se konala mše. Lidově řečeno: chodilo se na tzv. roráty - bohoslužby, ranní mariánské mše v době
adventní.
A co bylo na vánocích nejkrásnější? To, že se všichni sešli, což mělo ono kouzlo vánoc, klid, spokojenost a radost. A to je veliké ponaučení pro nás současné.
Vánoce mají neopakovatelnou a mnohdy i tajemnou atmosféru, která nastane pouze jedenkráte do
roka. Jsou opředeny spoustou zvyků, pověstí a pověr. Možná proto vánoční kouzlo působí na každého
z nás, ať už v době minulé nebo současné. A pokud na vánoce napadne sníh je vše ještě působivější
a snad každý člověk má zvláštní romantický pocit. Pak můžeme přemýšlet o tom, že vánoce jsou vlastně
mnoho let stále stejné, pouze se k tradicím přistupuje různě s ohledem na dobu nebo rodinné zvyklosti.
Roman Sedláček
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Slavnosti roku <><><>

NOVÝ ROK
V dobách slavného Říma začínal nový rok prvním březnem. Teprve od 17. století se počátek roku
podle gregoriánského kalendáře slaví 1. ledna. Věřilo se, že co se bude dělat na Nový rok, to bude po celý
rok. Nebylo dobré sušit prádlo, nic vynášet a vymetat z místnosti. Na koledu chodili pekařští koledníci
a peroutkami ometali za drobné pohoštění nebo odměnu prach, někde chodily na koledu i ženy v šátku
s husím křídlem a s hrnečkem kolomazi, kterou umazaly nepozorného hospodáře. Jako výslužku dostávaly pálenku a nějakou pochoutku.
Většina těchto zvyků byla zapomenuta. Základem oslavy Nového roku
dnes je setkání celé rodiny u bohatého oběda, kde by neměla chybět čočka
nebo polévka s krupicí tzv. milionová (to aby se člověka držely peníze), většinou se podává vepřové. Nepřípustný je zajíc či drůbež, aby štěstí neuteklo
nebo neulétlo.
PF novoročenka ve francouzském jazyce pour féliciter [pur felisité]
znamená pro štěstí. Vynálezcem novoročenek byl Karel Chotek, nejvyšší
purkrabí v Čechách. Ten vyklouzl v roce 1827 z nepříjemné situace s elegancí sobě vlastní tak, že místo aby přijímal celý den zdvořilostní návštěvy, začal
rozesílat blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Významnými propagátory a tvůrci novoročenek byli a jsou výtvarní umělci. Jejich zásluhou je, že
novoročenka není pouze slovním sdělením, ale doslova uměleckým, které má potěšit a často též pobavit.
Pranostika – jak na nový rok, tak po celý rok
Co to ale znamená? Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové koše, převléct do čista všechno
povlečení v postelích, vyprat a vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký rest. Co je ale nejdůležitější?
Buďte na sebe milí a hodní. Pokud se budete cítit šťastní v tento den, pak by se Vám štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce.
Kdo je první a kdo poslední?
Nový rok obchází po světě postupně a ve chvíli, kdy v Praze odpočítáváme odbíjení, Australané už
v novém roce jsou pěkných pár hodin a zrovna se probouzejí po oslavách. První do nového roku vstupují
obyvatelé Vánočního ostrova, malého kousku země v Indickém oceánu. Poté postupují oslavy přes Japonsko a další asijské země do Ruska a odtud pokračují do Evropy. Praha společně třeba s Paříží, Bruselem nebo Římem jsou v řadě na příchod dalšího roku zhruba uprostřed.
Šárka Zdařilová

Jedna bába povídala
Bába o vánocích mlčí,
ale někdo by Vám chtěl poděkovat a někdo taky ne.
Znáte po pořekadlo o tom, že košile je bližší než kabát? Tak to platí. Protože když nešťastnou náhodou shořela 26. 9. v obci stáj včetně několika kusů hosp. zvířat a zásob krmiva na zimu, našli se lidé, kteří
věděli jak pomoci. A tak došlo na naprosto spontánní a ryze dobrovolnou sbírku v obci. Ukázalo se, že
tady žije naprostá většina lidí, kterým osud souseda není lhostejný. Jak jinak by se totiž ve sbírce na konkrétní věc pro konkrétní lidi mohlo vybrat i o málo víc peněz než ve sbírce tříkrálové. A najdou se tady
i tací, kteří bez váhání přiloží ruku k dílu. A tak, než my jsme vydali další číslo Zpravodaje, mají koně už
střechu nad hlavou.
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem, kdo přiložili ruku k dílu nebo
přispěli finančně ve sbírce, kterou zorganizovala Klára Buriánková a
Veronika Ďásková, aniž bychom o tom věděli.
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Paní starostce děkujeme za okamžitou nabídku pomoci, finanční příspěvek a pomoc s odvozem odpadu. Dále bychom
rádi poděkovali Vlastimilu Vydrovi za pomoc s odvozem odpadu, Tomášovi Langerovi za to, že si i přes svůj nabitý program
našel čas a pomohl sehnat stavební materiál, panu Mikyskovi za
výpomoc s postavením střechy a v neposlední řadě také Michalu Buriánkovi s rodinou, Leoši Novotnému s rodinou, Miroslavu Buriánkovi, Jardovi Foukalovi, Luboši Kubalíkovi a všem
dalším, kteří přišli vlastníma rukama pomoci s úklidem a stavebními pracemi.
Díky vám všem máme ty dva těžké měsíce už za sebou.
Vlastík Vláčil a Lucka Niezgodová
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám úvodem popřál příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014
hodně zdraví, spokojenosti, pracovních i osobních úspěchů.
Vedle přání do roku nadcházejícího si neodpustím alespoň malou bilanci končícího roku 2013. Pro
řadu z nás byl bezesporu tento rok něčím významný, ať už v pracovním nebo soukromém životě. Zřejmě,
tak jako každé období v našich životech, přinesl vedle radostí i starosti. Přesto jsem toho názoru, že byl
rokem dobrým a každého z nás někam posunul. A odvážím se toto tvrdit i vzhledem k některým „otřesům“ ve veřejném dění z posledních měsíců, ze kterých je mi především smutno.
Chtěl bych proto poděkovat starostům a starostkám vašich obcí a dalším představitelům, kteří při své
práci dělali maximum možného, aby přispěli ke zvelebení míst, kde společně žijeme. Budu rád, pokud se
stejným zápalem do práce vkročíme i do roku následujícího a přál bych si, aby komunální volby ve vašich
obcích, které nás čekají na podzim roku 2014, nebyly ničím jiným, než hodnocením odvedené práce.
Váš Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí
Chci touto formou oznámit, že jsem dne 22. 11. 2013 v době od 17.00 do 17.10 hodin ztratil z kapsy bundy peněženku, která obsahovala hotovost 2350 Kč, občanský a řidičský průkaz, průkaz pojištěnce a bankovní platební kartu. Stalo se to na trase od křižovatky Libavá – Přáslavice až k mému domu Mrsklesy
73. Šel jsem po chodníku, peněženka tedy musela být na zemi vidět. Nejde mi o peníze, ale píši toto
oznámení jako protest proti chování darebáka, který nevrátil nalezené doklady.
Zdeněk Vodička

Redakce Zpravodaje Vám přeje zdraví, hojnost, spokojenost a chuť žít.
Žít každý den, jako by byl ten poslední.
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