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Vážení spoluobčané,
máte před sebou první čtvrtletní vydání Zpravodaje v roce 2014. Tento rok je pro naši obec velmi
významným rokem, rokem narozeninovým. Slavíme 650 let od první zmínky o obci Mrsklesy a z tohoto
důvodu budete mít možnost se v každém letošním čísle Zpravodaje s historií naší obce seznámit.
K narozeninám patří dárky a oslava. Dárkem pro naši obec je vybudování splaškové kanalizace. Už
nebudeme obec obtěžovat zapáchajícími kanály a splašky, které nyní ještě tečou v lesíku pod Kovákovem do Bystřičky a v Mrsklesích pod křižovatkou do Vrtůvky. Do těchto vodních toků se smí odvádět
pouze dešťová voda. Oslava tohoto výročí se připravuje na sobotu 30. 8. 2014 a bude to společná oslava s TJ SOKOL Mrsklesy, která letos slaví 50 let od svého založení.
Tohle není jediná velká událost naší obce v tomto roce. Další nás čeká na podzim a to jsou komunální volby. Je pouze na nás občanech, koho zvolíme do zastupitelstva obce pro další volební období.
Bylo by dobré si uvědomit, co se v obci vybudovalo a jak dál se bude s tímto majetkem nakládat a také
jak bude nové zastupitelstvo schopno hospodařit s finančními prostředky obce. Nynější zastupitelstvo
připravuje další investiční akce. Otázka tedy zní: „Budou realizovány?“ Jedná se o chodník do Mariánského Údolí, o stavbu multifunkčního domu a možná i o cyklostezku do Velké Bystřice. V prvních dvou
případech bude ke konci tohoto volebního období už zpracována projektová dokumentace.
Jménem celého zastupitelstva přejeme naší obci a Vám občanům, aby vybudovaná splašková kanalizace sloužila všem ke spokojenosti, aby se podařily do konce volebního období vybudovat nové
místní komunikace a už teď abychom se připravovali na správnou volbu.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

<><><> Dění v obci <><><>
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Děkujeme touto cestou Turistickému
oddílu Mrsklesy za výraznou pomoc při
organizaci Tříkrálové sbírky a Vám občanům za Vaši štědrost. Naši koledníčci
u nás v obci vybrali celkem 10.599,- Kč
a tato částka byla předána Charitě Olomouc, která se připojuje k tomuto poděkování.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V neděli 15. února jsme měli možnost
zhlédnout divadelní představení „Potrestaný záletník“ aneb „Tak dlouho se
chodí se džbánem pro vodu, až se ucho
utrhne“, které v našem kulturním domě
uvedl v režii Tomáše Hradila divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice. Přítomní diváci odměnili
výborný herecký výkon všech účinkujících nejen bouřlivým potleskem, ale i dobrovolným vstupným. Děkujeme divadelnímu souboru za krásné nedělní odpoledne.
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Informace z obce
ZA JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ OBEC MRSKLESY
Obec Mrsklesy vyhlašuje 3. ročník soutěže „Nejhezčí letní květinová výzdoba domu“. Hodnotit bude
redakční rada během měsíce června a července. S konečnými výsledky budete seznámeni v sobotu
30. 8. 2014. Odměna pro vítěze:
1. místo 1 200,- Kč;
2. místo 1.000,- Kč;
3. místo 800,- Kč,
4. místo 600,- Kč;
5. místo 400,- Kč. Těšíme se, až naše obec opět krásně rozkvete.
BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
I letos je naší snahou podílet se na ještě čistějším okolí naší obce. Mnozí si řeknete, že obec
má 2 zaměstnance, co asi dělají? Máme zaměstnance, kteří jsou opravdu pracovně vytíženi,
ale smysl v brigádě na úklid okolí obce je zcela jiný. Všichni, kdo se již v minulosti brigády
zúčastnili, potvrdí, že ten, kdo se nikdy nepřičiní o veřejný pořádek, si tolik neváží
uklizených prostor a práce jiných. Sraz všech účastníků je v sobotu 29. března
v 16.00 hodin na Kovákově u hřiště. Nezapomeňte s sebou rukavice, dobrou
náladu a slunečné počasí. Pro účastníky brigády bude připraven táborák a opékání špekáčků.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Připomínáme občanům, že dne 25. - 27. dubna
se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu
včetně odpadu nebezpečného. Do nebezpečného odpadu patří i vyřazené elektrospotřebiče,
které si letos odeberou v rámci soutěže
„Recyklujeme s hasiči“ hasiči z Velké Bystřice.
Termín bude stanoven ještě před svozem nebezpečného odpadu.

BIO ODPAD
Od 24. 5. zahájíme opět pravidelný třítýdenní svoz
bio odpadu formou přistavení kontejnerů.
V minulém roce jsme uskutečnili průzkum zájmu po
kompostérech do domácností. Na základě této poptávky byla v rámci mikroregionu Bystřička zpracována a podána žádost o dotaci na nádoby pro svoz
a likvidaci bio odpadu. Zda jsme byli úspěšní se
dozvíme až koncem dubna 2014. Proto na časté
dotazy občanů nemůžeme zatím sdělit, zda-li a kdy
budou kompostéry k dispozici.

Pozvánky na obecní akce
STAVĚNÍ MÁJE
Společně s TJ SOKOL Mrsklesy Vás srdečně
zveme na tradiční stavění májky, které se uskuteční v sobotu 2. 5. 2014 v 18.00 hod. na Kovákově. Tak jako loni i letos bude potřeba mnoho
ochotných a silných mužů k jejímu vztyčení.
Děvčata zas budou potřeba ke zdobení věnce.
Občerstvení bude zajištěno.

DEN MATEK
Zveme všechny maminky, babičky, prababičky
a ostatní veřejnost na oslavu Dne matek, která
se koná v neděli 11. 5. 2014 ve 14.00 hodin
v kulturním domě v Mrsklesích. Na programu je
vystoupení dětí z naší mateřské školy. Pro
všechny bude připraveno občerstvení.

Zpravodaj obce Mrsklesy

Stránka |4

Společenská kronika.
Opustili nás…

Ludmila Černošková
Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit naši maminku, paní Ludmilu Černoškovou, na její poslední cestě a tím zmírnit bolest nad její nečekanou ztrátou.
Zároveň děkujeme za květinové dary.
Dcery Ludmila a Dagmar
Naši jubilanti …

Jan Sigmund, Jindřich Lichtblau, Jarmila Dosoudilová,
Jana Ondrejková, Hana Sigmundová, Vlasta Neužilová,
Danuše Hekelová, Jindřich Fiedor, 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.

<><><> 650 let naší obce <><><>
Probírat se historií je zajímavá, ale také časově náročná záležitost. Není jednoduché dopátrat se
v dobových materiálech přesného data založení naší obce, ale přesto první zmínky lze objevit v latinské
listině pod názvem Myrkless k roku 1364, podle níž vladykové Alš (Aleš), Bohušek a Erazim z Velké
Bystřice byli majitelé tvrze a dvora v Mrsklesích. Roku 1365 vladykové mezi sebou učinili spolek a ten se
vztahoval k jejich zboží ve Velké Bystřici, Mrsklesích a Střelné. Roku 1373 zajistil Aleš své manželce
Anežce věno na těchto statcích, ale později r. 1382 převedl toto věno jen na Mrsklesy. On sám užíval
predikátu „z Mrskles“, měl zde dvůr a tvrz. Podle neoficiálních informací měla tvrz stávat v dolní části
Mrskles, nad říčkou Vrtůvkou. Jistě by bylo zajímavé vědět kolik obyvatel v této době zde žilo, ovšem
tento fakt se bohužel nepodařil zjistit. Roku 1389 koupil Mrsklesy Václav z Doloplaz a jelikož odkupoval
od různých majitelů jednotlivá panství a dvory v celém našem okolí, stal se jediným majitelem panství
bystřického, k němuž náležely i Mrsklesy a zůstaly tak jeho součástí značnou dobu své existence. Roku
1447 koupil panství bystřické, tedy i s Mrsklesy, Václav ze Studnic a později vše odprodal Petrovi ze
Zástřizl. Roku 1486 kupuje panství Vilém z Pernštýna. Můžeme konstatovat, že majitelů se prostřídala
spousta, ale stále je však velkým faktem, že Mrsklesy zůstávají značnou dobu součástí velkobystřického
panství.
Další zajímavou informací je, že v 15. a 16. století byl v obci kostel a také fara s evangelickým farářem, která taktéž přináležela k bystřické farnosti. Když však velkobystřický statek (tím tedy i Mrsklesy)
roku 1589 koupila olomoucká kapitula, tak ke všem farám na panství byli dosazováni kněží katoličtí. Od
této doby již kostel ani fara nejsou zmiňovány a zřejmě došlo před počátkem 17. století k jejich zániku.
Bohužel nevíme, kde tyto budovy stávaly. Možná by to mohl být užitečný hobby námět nebo školní téma
pro mladou generaci naší obce.
Roku 1618 přichází třicetiletá válka, která znamenala pro Mrsklesy a nejbližší okolí velikou pohromu,
přinesla bídu, hlad, nemoci a stěhování obyvatelstva. Opět důležitou skutečností, která není přesně časově určena, bylo to, že došlo k jiné národnostní skladbě obyvatelstva. Literatura zmiňuje, že před třicetiletou válkou bylo obyvatelstvo v Mrsklesích většinově české, po válce převažovali němečtí obyvatelé. To
je určitý bod zlomu v dějinách obce, protože německé obyvatelstvo potom v Mrsklesích převažovalo až
do konce 2. světové války. Obdobím třicetileté války bych chtěl ukončit první část svého historického
líčení uplynulých 650 let a další dobové etapě se věnovat v příštím čísle Zpravodaje.
Sepsal Roman Sedláček
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<><><> Seznamujeme se <><><>
po Eiffelovku. Také mě můžete potkat na kole. To
má jednu obrovskou přednost - nejste závislí na
čase. Dostanete se všude a rychleji než hromadnou dopravou.
Vaše nejoblíbenější jídlo? Vaříte?
Nejraději mám kuřecí s broskví a sýrem a jinak
vše „svoje“ domácí, tak jako vařila babička Erika.
Čím si udržujete vitalitu?
Svými koníčky. Do práce a z práce chodíme
s manželem pěšky a s naší Keliškou si člověk udrží stále dobrou náladu.
Co byste za žádnou cenu nevyměnila?
Radomíra Ďásková, 48 let
v Mrsklesích od roku 1990
Vaše práce, zaměstnání?

Starosti kolem rodinného domu za „pohodu
v paneláku“.
Vaše nejzajímavější cesta?

Od roku 1985 Mora Aerospace – Honeywell. Pracuji jako technická administrace, specialista na
celní problematiku.

Nevím, jestli zajímavá, ale zůstane mi v paměti
nadosmrti. V Krkonoších nás mezi pramenem řeky
Labe a chatou „Dvoračky“ chytla neskutečná bouřka. Ještě nikdy jsem se tak nebála.

Jaká služba Vám v obci nejvíc chybí?

Čemu v obchodě neodoláte?

Obchod. Za poslední rok jsem tam byla asi 3x,
úroveň je katastrofální a to nejsem žádný cimprlich!

Není čemu odolávat.

Jaký máte vztah k přírodě?
Ryze kladný. Miluji přírodu. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se v roce 2000 přestěhovali z Hluboček do Mrskles. V paneláku nešlo otevřít dveře
od bytu a být na dvoře, na zahradě.
Vaše koníčky?
Jak už jsem se zmínila, miluji přírodu, takže z toho
plyne můj koníček – zahrada, zvlášť skalka. Nepotřebuji znát názvy kytek, prostě se mi líbí, že jsou
barevné, krásně tvarované a voní. Ráda vařím a
peču dorty. Ne klasické, ale neobvyklé tvary a nápady, od vláčků a letadel přes motorovou pilu až

Na co se nejraději díváte v televizi?
Na klasické české pohádky s princeznou nebo
čerty. Jsem ráda, že se pan Troška dal na filmařinu. Někde jsem četla, že maminka z něho chtěla
mít, myslím, faráře.
Vzkážete něco spoluobčanům?
Mrzí mě, že se vytrácí slušnost. Teď nemyslím
tady v Mrsklesích, myslím všeobecně.
Vaše životní motto?
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř!
A s tím souvisí, že všechno špatné je pro něco
dobré…
Děkuji za rozhovor
Ptala se: Simona Buriánková

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Nálada je sice již jarní, ale my se ještě na chvíli vrátíme k zimě. Na Štědrý den jsme byli v lese dát
zvířátkům krmení. Šlo nás opravdu hodně a naplnili jsme dva krmelce. Některé děti si s sebou dokonce
vzaly dospělé. Za odměnu si každý zapálil metrovou prskavku a dostal malý dáreček, ve kterém byla
velká barevná pastelka. Hned jsme se podepsali na krmelec, aby zvířátka věděla, kdo jim takové dobré
jídlo dal.
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V naší celoroční oddílové hře „Cesta kolem světa“ jsme toho zase navštívili
mnoho. Byl to Egypt, kde jsme hráli živé
kuželky, Soči, tam si každý zkusil, jaké
to je být vrcholových sportovcem, protože byla olympiáda, Austrálie, tady se
každý proměnil ve zlatokopa a hledal
poklad a nakonec Británie, ve které
jsme si zahráli ping pong. Také se nám
proměnila klubovna v kinosál a dívali se
na pohádku Hotel Transylvania.
Na začátku ledna jsme se opět zúčastnili Tříkrálové sbírky. Po Mrsklesích chodily dvě skupinky, které doprovodily Keliška a Hanka Slámová a na Kovákově jedna s paní Liberdovou. Za odměnu pro koledníky Charita Olomouc udělala krásný program na celou sobotu – promítala se pohádka Jak vycvičit
draka v kině Metropol a následovaly dvě hodiny dovádění na bazéně v Olomouci.
A co nás čeká teď na jaře? Spoustu nových her, výlet, výroba jarní a velikonoční výzdoby domů
a také do klubovny. Určitě se i letos oddíl zúčastní brigády na úklid okolí Mrskles a Kovákova, kterou
pořádá obec. Každý rok máme pytlů a pytlů odpadků. Kde se to pořád bere? Až bude pěkné počasí, tak
nás čeká tradiční jarní úklid kolem říčky Vrtůvky, kde si na závěr opečeme kabanos a letos bude překvapení „opékání hadů“. Co to je? To vám povíme až příště.
Naše fotografie najdete na http://tom-mrsklesy.rajce.idnes.cz

Keliška, Barča, Klárka

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
„Je jaro! ... a kosové si štěstím pletou noty…“
Zimy jsme si moc letos neužili. Sněhu jsme se nedočkali, ale za to jsme si pěkně zasportovali při
zimní olympiádě. Prožívali jsme radost z vítězství našich sportovců, které nás inspirovalo k napodobení
některých zimních sportů. Šlo o rychlobruslení, běh na lyžích, skoky na lyžích, hokej – samozřejmě ve
školce ve třídě. Děti se učily, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Jako odměnu si každý odnesl medaili. Krásně jsme si tak užili zimu i bez sněhu.
Také jsme si užili masopust a karneval ve
školičce i v KD. Společně jsme chystali výzdobu
a navrhovali masky. Jaro nám přinese další sportování jako je třeba plavání, kolečkové brusle,
skákání na trampolíně a mnohé jiné. Příroda kolem Mrskles nám zase nabízí zajímavé a dlouhé
vycházky.
Mimo sportování se také připravujeme na tradiční besídku ke Svátku matek, na kterou zveme
širokou veřejnost. Stále pokračujeme ve sběru
novinového papíru a také vršků z PET lahví. Kdo
má zájem, může se k nám připojit.
Vaše učitelky MŠ
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<><><> TJ Sokol <><><>
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
50. VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA byla svolána na sobotu 22. 2. 2014 do KD v Mrsklesích. Členům TJ byla
předložena pokladní a revizní zpráva, zpráva o činnosti za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014. Dále
jsme Valnou hromadu seznámili s novým místopředsedou Matějem Smrčkem, novými členy výboru se
staly Lenka Stratilová a Radka Novotná. Bývalý místopředseda Tomáš Nosek i nadále zůstává členem
výboru. Z důvodu novely Občanského zákoníku Valná hromada pověřila výkonný výbor, aby provedl
změnu sídla našeho spolku na adresu Obecního úřadu. Dále jsme se domluvili na finanční podpoře členů při reprezentaci TJ Sokol Mrsklesy na sportovních turnajích. Stejně tomu bylo v minulém roce, kdy
jsme finančně podpořili Romana Sedláčka. Pro všechny členy bylo připraveno bohaté občerstvení.
DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 9. 3. 2014 se konal Dětský karneval. Na začátku nás sice trochu zlobila technika, a tak jsme
trochu improvizovali, ale po pár minutách mohl začít program pro děti plný soutěží, malování, zpěvu a
tancování. I letos přišlo hodně dětí v maskách i bez masek. Na karnevale nejhezčí masku nevybíráme,
oceněny jsou všechny masky, protože není škaredé masky. Během soutěží děti dostávaly sladké odměny, odpočinout si mohly u malování, zručnější zatloukaly hřebíky, zazpívaly si se šášou a dvěma klauny.
Na závěr byly odstřiženy balónky. O program se starala Lucka Nosková, Romana Trnovcová a Marek
Šotola. V bufetu bylo připraveno bohaté občerstvení, výborné domácí zákusky a pro děti zdarma párek
v rohlíku. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří obě akce zorganizovali, a doufám, že nám ještě
chvilku elán a energie na pořádání dalších akcí vydrží.
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ŠIBŘINKY

Druhou březnovou sobotu 8. 3. se konaly již 50. Šibřinky. Hudební produkci
nám zajistila skvěle hrající kapela
YANTAR v čele s výbornou zpěvačkou
Danielou. S výzdobou sálu pomáhaly
i děti a paní učitelky z naší školky. Kapacita sálu byla beznadějně vyprodána,
hojnost masek nás překvapila a nápaditost byla úžasná. Výběrem nejlepších
masek jsme pověřili kapelu. Nakonec
byla oceněna každá maska, ale vítězství
patřilo Kytici slunečnic pro pořadatele
k 50. výročí, na druhém místě skončila maska Štěstí a Medúzy a na třetím místě Trpaslík a Strašák.
Členové výboru o půlnoci všechny překvapili svým vystoupením na skladbu Poupata. Musím pochválit
všechny vystupující za odvahu, protože na přípravu jsme měli opravdu málo času, sešli jsme se jen třikrát a nikdy ne všichni. Celé Šibřinky také zpestřila bohatá tombola. Hlavní cenou byla poukázka do prodejny Elektro World v hodnotě 5.000 Kč, kterou věnovala Obec Mrsklesy. Všem sponzorům touto cestou
za dary do tomboly děkujeme. Myslím, že se nám 50. Šibřinky vydařily, všichni se dobře bavili a nikomu
se nechtělo domů.
Lucie Vaculíková

SK Mrsklesy
Rozlosování pro jarní část soutěže 2014
Kolo Datum

Den

Čas

Soupeři

1.

05. 04. 2014

SO

10.00 AC Čenda : SK Mrsklesy

2.

12. 04. 2014

SO

9.30

3.

15. 04. 2014

ÚT

4.

26. 04. 2014

5.

Stadion

Rozhodčí

VÚ

Novák

Mrsk

Bartl

19.00 Magistrát MO : SK Mrsklesy

Slav

Dvořák

SO

9.30

Mrsk

Bartl

30. 04. 2014

ST

18.00 Mates : SK Mrsklesy

Mrsk

Drobný

6.

07. 05. 2014

ST

17.00 FC Podlas : SK Mrsklesy

Milo

Kurel

7.

17. 05. 2014

SO

9.30

SK Mrsklesy : Draci

Mrsk

Bartl

8.

25. 05. 2014

NE

10.00 1.FC Hombok : SK Mrsklesy

Mrsk

Sanetrník

9.

31. 05. 2014

SO

9.30

Mrsk

Bartl

10.

04. 06. 2014

ST

17.00 Mlha team : SK Mrsklesy

VB

Bartl

11.

14. 06. 2014

SO

9.30

SK Mrsklesy : FC Creditas

Mrsk

Bartl

12.

21. 06. 2014

SO

9.30

Red Gunners : SK Mrsklesy

Hol1

Antoš

13.

28. 06. 2014

SO

8.30

SK Mrsklesy : Geoboys

Mrsk

Sanetrník

SK Mrsklesy : FC 1970 Bubeník

SK Mrsklesy : FK Krčmaň

SK Mrsklesy : Agrometal
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POZVÁNKY NA SOKOLSKÉ AKCE


Na sobotu 12. dubna 2014 od 13.00 hodin 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)



V sobotu 12. dubna 2013 od 17.30 hodin se koná POSEZENÍ U PÍSNIČKY
S HARMONIKOU nejen pro naše seniory.



V pátek 2. května zveme na DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC, který se bude konat na hřišti Kovákov.
Nejen pro děti budou připraveny soutěže, táborák, kabanos k opékání 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 31. května 2014. Opět plánujeme pěší turistický výlet s návratem na Kovákov, kde proběhnou hry na hřišti a kácení májky.

<><><> Z historie naší obce <><><>
Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky. Obyčejů v tomto období byla spousta,
jedním z nich je takzvané „hrkání nebo klapání“.
Podle vzpomínek místních obyvatel se vycházelo na Zelený Čtvrtek v poledne, protože podle církevního výkladu odletěly zvony do Říma. Omladina, většinou školáci, se pomodlila u zvoničky v modlitbu
Anděl Páně a vyšla do vsi. V průvodu po dvou podle velikosti, tedy nejmenší vepředu a největší vzadu
s dřevěnými hrkačkami nebo klapačkami vyrazili oznamovati poledne a večer klekání. Hrkání nahrazovalo zvuk zvonu, občas jej proložili zpíváním: "Ó Jidáši nevěrný, cos to učinil, žes svého mistra židům prozradil, budeš ty se trápiti ve věčném pekle hořeti, s Luciferem ďáblem, tam přebývati. My školáci chodíme a poledne zvoníme". Na Velký pátek školáci chodili hrkat ráno, v poledne, ve tři hodiny odpoledne
a večer. Ve tři hodiny odpoledne se jen hrkalo a nezpívalo. Hrkání občas prokládali tichou chůzí se sundanými čepicemi, neboť v tu dobu byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na Bílou sobotu ráno „hrkači“ ustrojili
Jidáše, to už jim pomáhal většinou někdo z dospělých. Jidáše hrál vždy nejstarší chlapec. Z otepi hrachoviny, též dlouhé žitné slámy se upletly „rulíky“ a chlapce jimi celého omotali. Do rukou dostal dlouhý
šípkový prut a na hlavu vysokou čepici. Chlapci si pak mezi sebou ustavili staršího pána, mladšího pána,
soboťáka a vajíčkáře. Starší pán a mladší pán řídili průvod a vodili Jidáše po vsi. U každého obydlí se
zastavili, hrkali a zpívali píseň O Jidášovi. Byli něčím odměněni, obyčejně vejci nebo penězi. Po průvodu
ukončeném za vsí, Jidáše odstrojili a slámu z něho spálili. Jidáš musel být upálen do devíti hodin, neboť
přiletěly zvony z Říma a Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Mezitím starší a mladší pán, soboťák a vajíčkář
rozdělili mezi všechny peníze a vejce podle účasti na hrkání a podle zásluh.
Podrobně jsme tedy vylíčili zvyklost, která se již v Mrsklesích nedodržuje, což je veliká škoda. Dříve
se dodržovalo barvení vajíček, pomlázka – vyplácení děvčat tatarem, pečení velikonočních beránků,
dívčiny chodily na Smrtnou nebo Květnou neděli s velikonoční jedličkou – koledovaly a zpívaly.
V současných Mrsklesích jsou tradiční zvyky udržovány většinou barvením vajec a pomlázkou.
Roman Sedláček
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<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Tentokrát nám svého koníčka představí dva bratři – Antonín a Jaroslav Poláchovi.
Jakého máte koníčka a co nám o něm prozradíte?
Naším koníčkem je myslivost, což neznamená jen lov, ale i starost o zlepšení podmínek pro zvěř a udržení jejich stavu v honitbě, budování remízků, krmení zvěře, dále kynologie speciálně tedy lovečtí psi,
střelba ze zbraní apod. Od roku 1989 je vlastníkem naší honitby Agrospol Velká Bystřice a my v ní vykonáváme právo myslivosti. Naše honitba zahrnuje oblast Mrsklesy (Vrtov), Velká Bystřice, Bukovany,
Přáslavice a část lošovského lesa.
Jak dlouho se už myslivostí zabýváte?
Antonín: Já jsem se myslivostí zabýval 60 let, ale poslední dobou mi to už zdraví nedovoluje.
Jaroslav: A já už 55 let.
Jakým způsobem jste se k tomuto koníčku dostali?
Antonín: Já už od mládí, jako kluka mě zajímaly vzduchovky, příroda, myslivost. Chtěl jsem být hajným,
ale to se nakonec nepodařilo, takže jsem se vyučil modelářem kovů, ale pořád mě příroda a myslivost
zajímala a tak jsem v roce 1953 složil zkoušky z myslivosti. V roce 1962 jsem si pořídil svého prvního
loveckého psa, byl to krátkosrstý německý ohař. A v roce 1979 jsem složil i vyšší zkoušku z myslivosti.
Jaroslav: Já jsem se k myslivosti dostal přes bratra, vyučil jsem se na lesnické škole, v roce 1959 jsem
složil myslivecké zkoušky. Pak jsem pomáhal bratrovi s kynologií, věnoval se cvičné střelbě, výsadbě
remízků. A v roce 1979 jsem také složil i vyšší zkoušku z myslivosti.
Dosáhli jste i nějaké úspěchy?
Antonín: Snad lze za úspěch považovat, že jsem k myslivosti přivedl své dva bratry, syna, snachu a synovce. Také jsem v roce 1983 založil chovnou stanici českých fousků a odchoval 60 štěňat. Z 8. vrhu
pochází i štěně „Hart z Mrskleských lesů“, který se stal šampionem České republiky mezi loveckými psy.
Jaroslav: Já bych považoval za úspěch, že se nám podařilo vybudovat ve Vrtově cvičnou střelnici na
asfaltové terče, kde se do roku 2001 konaly i závody. Byla to vždycky taková malá myslivecká slavnost
pro myslivce z okolí i pro širokou veřejnost. Podařilo se mi tyhle závody asi 2x vyhrát.
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Ale já jsem u Vás obou viděla spoustu mysliveckých trofejí, řeknete mi něco i o nich?
Antonín: Mám sloveno asi 60 srnců a 6 jelenů a mojí největší trofejí je ta poslední, jelen dvanácterák
z roku 2012.
Jaroslav: Já mám sloveno o něco málo méně, spíš bych dodal ještě něco k těm trofejím a k jejich preparaci. Ptáky a divočáka, kterého tu vidíte, preparují specialisté, ale srnce a jeleny si každý preparuje sám.
Po vyvaření se kosti oškrabou a vybělí 30% kysličníkem.
Prozradíte nám nějaké detaily, speciality či zvláštnosti? Je něco, co Vás v souvislosti
s myslivostí zlobí?
Antonín: Možná bych mohl zmínit vábničky. Vyrábím je z paroží. Vábnička na srnce píská hlas srny v říji.
Vábničce na lišky se zase říká myškovačka, protože piští jako myši, což zase naláká lišku. A z paroží
vyrábím i píšťalky na psy. A co mě zlobí? Spíš mrzí, třeba to, že nám nedávno někdo zboural kazatelnu
(krytý posed pozn. redakce) v Hrabalově dole. Prostě jsou mezi námi vandalové, kteří si neváží nikoho
a ničeho. Nevidí za tím tu práci a ten význam pro někoho jiného.
Jaroslav: Co může být pro myslivce větší zážitek, než když sedí sám, krytý a chráněný proti navětření
v kazatelně a pozoruje zvěř, která o něm neví. To ticho, ten klid. A co mě zlobí? Úbytek drobné zvěře.
Poslední myslivecký zákon omezuje myslivce a ti nesmí odstřelit toulavé psy a kočky a také lovit dravce
– což jsou největší škůdci na drobné zvěři. Svůj podíl ale má i chemizace polí a také stahování přemnožených divočáků do dalších oblastí. V roce 1972 jsme v mrskleském katastru slovili 100 bažantů a v celé
honitbě jich bylo okolo 1000 kusů. A dnes?
Máte ještě i nějaké další koníčky?
Antonín: Oba jsme pomáhali zakládat místní TJ Sokol, několik let jsem dělal i předsedu. Do 44 let jsem
aktivně hrál fotbal a pak jsem asi 10 let dělal rozhodčího v malé kopané, hlavně na turnajích. Ale třeba
na vojně jsem přičichl i k boxu. Dneska je mým koníčkem sport už jen pasivně, hlavně fotbal a hokej.
Jaroslav: Byl jsem pořadatelem na spoustě sokolských akcí, také 20 let jsem dělal předsedu revizní komise. Do svých 38 let jsem aktivně hrál fotbal. A láska ke sportu mi zůstala pořád, takže teď jdu fandit
našim hokejistům na olympiádě.
Děkuji za velice příjemný rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková

<><><> Pro volný čas <><><>
Jaro už tak nějak letos nadešlo v období vrcholné zimy, jistě jste to pocítili, ale počasí je stále jako
na houpačce. Přinášíme Vám nápady, jak oživit organismus na další rok. Říkejme mu třeba Elixír života. Nemíchá se z žádných záhadných surovin, je tu pro každého a já Vám prozradím ingredience.
Na počátku všeho je ta nejjednodušší a přitom nejúčinnější složka. Je to ÚSMĚV. Každé ráno zazubení se na sebe do zrcadla je jistě velmi vtipné, však zkuste si udržet úsměv nejen na tváři, ale i v srdci
po celý den.
Další nezbytná ingredience je MOTIVACE. Bez ní nám jakákoliv snaha vydrží jen pár dnů nebo týdnů.
Zůstat svěží po celý život, to už chce pořádný motiv. Zkuste každý den ráno si říct třeba: “Jsem mladý
a svěží“ nebo „Každý den, který žiji je důležitý a nezapomenutelný“ nebo „Mám se rád“ nebo „Sportuji,
aby mé tělo dlouho žilo.“ Vždyť prevence je mnohem důležitější a mocnější než cokoliv, co by mohlo
přijít.
Nyní přijde to nejpříjemnější a tím je POHODA. Buďme aktivní, ale alespoň jednou za den si vytvořme místo a čas, které nás naplní pohodou, zklidněním, volným dýcháním a dobrou myšlenkou.
Další ingredienci AKTIVITU můžeme rozdělit na dvě složky. Tou první je aktivita těla, tou druhou aktivita ducha. Aktivita těla, tedy pohyb a sport v jakékoliv formě. Proč? Aktivují se tak regenerační pochody v těle a posiluje se imunitní systém. Pohybujeme-li se, říkáme mozku, že naše tělo potřebujeme a on
říká tělu, co má dělat. Věřte mi, nejlepší prevencí na všechny neduhy je obrovská touha být zdravý.
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Tou druhou je aktivita ducha, vzdělávání a tvořivost. Poslední výzkumy dokázaly, že mozkové buňky se
dokáží obnovovat. Nastartovat tento proces obnovy neuronů není tak jednoduché a vyžaduje to pravidelnou a intenzivní duševní činnost. Umíte španělsky? A co finsky? Umíte hrát na nějaký hudební nástroj? Že ne? Tak to zkuste …
Doposud některé pojmy jako ingredience jarního Elixíru života mohly být překvapením, ale o správné ŽIVOTOSPRÁVĚ snad nepochybuje nikdo. Co vše však patří do životosprávy? Stravování, pitný režim,
vztah k alkoholu, cigaretám, dostatek spánku a např. i jarní očisty. Kopřivová či jiná bylinková kůra, několikadenní půsty nebo masopustní vynechání masa v jídelníčku po dobu 40 dnů dělá v těle zázraky.
Čtěte, vzdělávejte se, ptejte se, neboť stravou se dají ovlivnit, zachránit a vyléčit mnohá zranění, které
jsme našim tělům udělali v průběhu let nesprávným stravováním.
Přejeme Vám, aby složky Elixíru života Vám přinášely hlavně radost nad jejich realizací. Žijme naplno.
Šárka Zdařilová

Jedna bába povídala

Od počátku ledna 2014 je na internetu nový
zpravodajský portál pro oblast Hané na adrese
www.metropole-olomouc.cz

Víte, kdo rozbil bank a natřel
to všem „sportovním znalcům“ při tipování hokejových
výsledků na olympiádě
v Soči? Sedmnáctiletá holka.

Sprejerství je trestný čin a za neplnoleté děti
zodpovídají rodiče. I v naší obci už tyto „prohřešky“ řeší policie.

Hodina Země 2014 - do tohoto celosvětového happeningu
se můžete zapojit, když
v sobotu 29. 3. 2014 na jednu
hodinu (20:30 - 21:30)
zhasnete světla.

Globální oteplování? Kdepak!
Už roku 1822 a 1843 nebylo
zimy. Celý rok chodili lidé
bosky a koncem února seli.
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