*

Čtvrtletník

ročník 5

číslo 19/2014

PODZIM

Zdarma *

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMU „PODPOROVANÉ BYDLENÍ“

Vážení spoluobčané,
čas se naplnil a volební období současného zastupitelstva obce je u konce. Nabízí se bilance čtyř
předcházejících roků. Jak se tedy naše obec za poslední volební období změnila a jaké plány se již
nepodařilo uskutečnit? Jaká byla naše představa o funkci zastupitele a jaké je naše poznání?
Obec tvoří její obyvatelé a je potěšující, že se každoročně počet obyvatel navyšuje. Díky rozhodnutí
předchozího zastupitelstva se obec rozrostla o novou lokalitu rodinných domů, kde si převážně mladé
rodiny vybudovaly svůj domov.
Významným dílem nás všech je dokončená stavba splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních
vod. Nyní máme na tuto kanalizaci připojeno téměř 90% domácností. Dále je v celé obci položena
optická komunikační infrastruktura a z části je už aktivní. Vybudoval se chodník k nové lokalitě rodinných
domů. Budova obecního úřadu a mateřské školy prošla kompletní opravou elektrických rozvodů, odpadů
a vnitřních omítek. V budově sportovního areálu a v kulturním domě proběhla celková rekonstrukce
sociálního zařízení. V Mrsklesích byla vybudována nová cesta za obchodem a do Vrtova, na Kovákově
se dokončuje nová komunikace „obytná zóna“ včetně výstavby nového veřejného osvětlení. Pro seniory
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je postaven dům „Podporované bydlení“. Je připraven projekt na výstavbu multifunkčního domu
i s obchodem včetně vydaného souhlasu s umístěním stavby. Zda se postaví či ne, o tom už rozhodne
nové zastupitelstvo. Je rozpracován nový územní plán obce a připravuje se projekt chodníku do
Mariánského Údolí. V samém závěru našeho volebního období ještě plánujeme venkovní opravu naší
kapličky.
Nepovedlo se nám připravit projekt na cyklostezku do Velké Bystřice z důvodu velkého množství
vlastníků pozemků a nepovedlo se posílit signál mobilních operátorů a to z technických důvodů. V obou
případech předpokládáme, že nové zastupitelstvo se bude těmito záležitostmi zabývat.
Někteří ze zastupitelů mají za sebou zkušenosti z několika volebních období, pro jiné to byla práce
nová. Každý z nás nastoupil do funkce s úmyslem pracovat pro rozvoj obce a občanům vytvořit takové
podmínky, aby život v naší obci byl klidný a příjemný. Velmi brzy jsme poznali, že to není lehké a všem
se nelze zavděčit. Největší zátěží byly stavby probíhající v obci, především na Kovákově. Tam příjemné
a klidné bydlení nebylo rok a půl. Nové zastupitelstvo to v tomto směru bude mít jednodušší. Naopak
složitější a zodpovědnější bude provozování obecního majetku.
Na závěr je třeba zdůraznit, že práce zastupitelstva obce je práce týmová. Jednotlivec nezmůže nic,
vždy rozhoduje většina. Naučili jsme se akceptovat jeden druhého se všemi klady i zápory. Naučili jsme
se nečinit ukvapená rozhodnutí a především naslouchat Vám občanům. Nyní již dobře víme, že ve Vás
máme své příznivce, ale i nepřátele. Tak to prostě v životě chodí.
Novému zastupitelstvu přejeme, aby se vždy správně rozhodlo ve prospěch obce a jejich občanů
a aby zdárně pokračovalo v rozvoji obce.
Marie Liberdová, Petr Stratil, Luděk Ďásek, Miluše Foukalová,
Martina Rauerová, Miroslav Urbášek, Šárka Zdařilová

<><><> Dění v obci <><><>
BRIGÁDA VE SPORTOVNÍM AREÁLU

První prázdninovou sobotu se konala brigáda na
natírání skateboardových prvků ve sportovním
areálu. Obecní úřad nakoupil barvy (některé
nakonec i chyběly) a mnoho rukavic a štětců
(ty naopak zbyly). Z toho lze odhadnout, kolik
dobrovolníků asi přišlo. S politováním musím
konstatovat, že se účastnilo jen 5 téměř celých
rodin z Mrskles a Kovákova, kterým záleží
na tom, aby ostatní děti mohly dovádět na
natřených rampách a které opravdu svědomitě
natíraly tak, že i barva chyběla. Za dobře
vykonanou práci jsme se odměnili výborným
hamburgerem za obecní peníze a pití po dobré
večeři bylo v režii pana Ondry Stratila. Všem
dobrovolným brigádníkům velice děkujeme.
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU DOMU

Redakční radě opět připadl nelehký úkol vybrat mezi květinovými výzdobami domů ty nejkrásnější.
Ale nakonec se povedlo a zde již vítězové 3. ročníku soutěže „Nejhezčí letní květinová výzdoba domu“:
1. místo dům č. p. 194 získává odměnu 1.200 Kč
2. místo dům č. p. 67 s odměnou 1.000 Kč
3. místo dům č. p. 164 s odměnou 800 Kč
4. místo dům č. p. 112 s odměnou 600 Kč
5. místo dům č. p. 109 s odměnou 400 Kč
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Všem vyhodnoceným blahopřejeme a žádáme, aby si majitelé těchto domů svou výhru vyzvedli na
Obecním úřadě v Mrsklesích do 30. září 2014. Těm, kteří květinovou výzdobou svého domu zkrášlují
naši obec, vřele děkujeme.

.

1. místo

3. místo

2. místo

4. místo

5. místo

VYSTOUPENÍ SOUBORU Z KOSTARIKY

V pátek 5. září v podvečerních hodinách se v sále kulturního domu uskutečnilo vystoupení tanečního
souboru z velmi vzdálené středoamerické Kostariky. Téměř hodinu měli možnost všichni přítomní
sledovat roztančený sál za doprovodu živé hudby a zpěvu a obdivovat temperament tanečníků. Bylo to
nádherné souznění - kostýmy, pohyb, hudba a zpěv. Úžasný zážitek pro diváka se velmi těžko dá slovy
vyjádřit. Možná stačí jen ze srdce poděkovat.
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SLAVNOSTNÍ DEN V NAŠÍ OBCI

Společně s významným výročím 650. let od
první zmínky o obci jsme si připomněli i 50. výročí
TJ Sokol Mrsklesy. Slavnostní odpoledne zahájila
ve sportovním areálu v Mrsklesích v 15.00 hodin
starostka obce Marie Liberdová. Pozdravila
všechny přítomné a popřála jim příjemné strávení
slavnostního odpoledne. Poté následoval i krátký
proslov současného předsedy TJ Sokol Mrsklesy
Jiřího Antoníčka. Všechny přítomné pozdravil
i významný host tohoto slavnostního odpoledne
senátor Ing. Martin Tesařík, kterého u nás potkala
i úsměvná historka s odhalením jeho identity
jednou pamětnicí. Celým programem pak slovem
provázel Aleš Hořínek. Ozvučení a večerní
diskotéku zajistil Tomáš Nosek.
V úvodu jsme shlédli úžasné vystoupení dvou skupin tršických mažoretek TRIXIE, tvořených
dívkami ve věku 5 – 13 let a také jedním chlapcem. Již dávno mažoretky nepochodují v uniformách na
dechovou hudbu. A tak jsme mohli obdivovat efektní kostýmy včetně nalíčení, zručnost mažoretek při
práci s hůlkou a dobře zvládnutou choreografii na moderní hudbu.

Mažoretky pak na hřišti vystřídaly soutěžící děti. Za splnění úkolů na všech 6 stanovištích si děti
mohly naslepo odstřihnout číslo zavěšené na bráně. Pod každým číslem byla schována odměna. Další
zábavou připravenou pro děti byl branný závod. Celkem na 13 stanovištích prověřovaly svoje sportovní
nadání, šikovnost, paměť, ale i hmat. Jak jsem mezi dětmi zjistila, největší ovace sklidila střelba ze
vzduchovky. Soutěž nebyla na čas, ale za každou disciplínu se získávaly body a posléze byli vyhlášeni
vítězové ve čtyřech věkových kategoriích a to ještě kluci a holky zvlášť. Pro děti byl celé odpoledne
zdarma k dispozici skákací hrad, skluzavka a malování na obličej.
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Poslední zábavou v režii Sokola byla tvořivá dílna pro děti i pro dospělé. Vyráběly se recyklované
věnečky. Proč recyklované? Protože jsme nejméně z 90 % používali věci, které již dosloužily nebo
dostupné přírodniny. A protože jsme chtěli ukázat, že ne vše, co už relativně dosloužilo, musí ihned
skončit v popelnici. A tak jsme kartonové kruhy omotávali již nepotřebnými odstřižky látek, mechem nebo
senem a pak jsme je zdobili. A co všechno se dá ke zdobení použít? Třeba žaludy, makovice, bukvice,
trávy, kukuřičné šustí, klacíky, kůra, šípky ale i proložky od vajíček, staré knihy, tapety. Chcete vědět,
jak takový věneček vypadá? Mrkněte, no nejsou nádherné a hlavně s láskou dělané. Poslední opozdilci
vyráběli až do tmy.

Další aktivitou připravenou hlavně dětem pro radost byla návštěva Hasičského sboru z Velké
Bystřice. Malým požárníkům vyzkoušeli, jak jim padnou hasičské helmy, nechali je podržet hadici se
stříkající vodou a připravili pěnové hřiště. Děti byly bleskově vysvlečené a vesele skotačily v bílé peřině
pěny. A my dospělí jsme jim mohli jen potichoučku tak trochu závidět.

Celé slavnostní a slunečné odpoledne probíhalo za hudebního doprovodu cimbálové muziky
„Primáš“ z Přerova. Nádhernými lidovými písněmi potěšili své posluchače v celém areálu. Ti, co milují
cimbál, požadovali prodloužení jejich vystoupení, ale protože už čekal další program, nebylo možné
jejich přání vyhovět.
Během oslav byla v prostorách budovy umístěna
výstava historických a v kontrastu s tím i současných
fotografií z obce, dále již téměř historické pozvánky
na místní vyhlášené sokolské Šibřinky a fotografie
domů, jejichž majitelé byli oceněni v soutěži
o Nejhezčí květinovou výzdobu domu. Bylo zřejmé,
že výstava zaujala jak mladé, kteří se podivovali nad
některými fotografiemi, tak i starší, u kterých zase
shlédnuté fotografie vyvolávaly emoce a vzpomínky.
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Bylo i několik takových, kteří litovali, že doma nechali brýle. Ale pro ty máme dobrou zprávu, fotografie
budou trvale ke zhlédnutí v místní knihovně. Paní starostka tímto děkuje všem, kteří poskytli své osobní
fotografie pro výstavku.
V závěru
příjemného
odpoledne
všechny přítomné, ale především děti,
pobavil kejklíř Tomáš Křupala. Jeho
rošťácké kousky a vlastní svérázné
moderování vyloudily mnohokrát úsměv na
diváckých tvářích. To jak zcela nenásilným
způsobem vtáhne diváky do dění
„na jevišti“ a zcela nenásilně si vynutí
diváckou přízeň je jistě osobitým rysem
jeho vystoupení.
Nechyběl už tradiční táboráček
s opékáním špekáčků, další prima zábava
pro děti i dospělé a slibovaná diskotéka
s půlnočním ukončením.
Významný podíl na úspěchu každé akce má i občerstvení. O to se postaral Sokol Mrsklesy. A letos
nic neponechali náhodě a řádně se na akci připravili. Premiéru zažila nová sokolská trička na tělech
pořadatelů. Všimli jste si a líbily se Vám? A pochutnat jste si mohli na spoustě dobrot z udírny a na
makrelách, ale největším tahákem byl půllitr piva nebo kofoly za 15 Kč. To potěšilo nejednoho
návštěvníka, někteří dokonce nevěřili vlastním očím a tak si pro jistotu ceník i vyfotili. Obec Mrsklesy
poskytla zdarma kávu a koláčky, pro děti nanuky a samozřejmě i špekáčky k opékání.
Aby výjimečné sváteční odpoledne neupadlo brzy v zapomnění
a každému zbyla nějaká památka, připravila obec pamětní mince
k 650. výročí obce a Sokol zase kožené medaile k 50. výročí založení
z dílny Jiřího Lahnera.
Na závěr by se jistě slušelo poděkovat všem podílejícím se na
organizaci a zajištění programu, všem obsluhám v občerstvení i na
jednotlivých stanovištích, všem, kteří se postarali o dostatečné zázemí
postavením stanů a zajištěním posezení pro všechny a hlavně těm, kteří takové nádherné sváteční
odpoledne celé zorganizovali. Odměnou pro ty, kteří se starali o zábavu a pohostinnost, je spokojenost
všech hostů a ta tedy byla!
Lenka Urbášková, Marie Liberdová
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMU „PODPOROVANÉ BYDLENÍ“ V MRSKLESÍCH

Ve čtvrtek 18. září v odpoledních hodinách byl slavnostně
otevřen a vysvěcen za přítomnosti hostů a veřejnosti bytový
dům určený seniorům. Tento dům obec postavila s využitím
dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Dům má deset bytových
jednotek, veřejnosti byly k prohlídce zpřístupněny dvě.
Za hudebního doprovodu cimbálové muziky „Záletníci“ si mohli
všichni přítomní prostory bytu a okolí domu prohlédnout a
popovídat si s již první obyvatelkou tohoto domu. Všem
hostům bylo poskytnuto malé občerstvení. Závěrem přejeme
novému domu spokojené nájemníky a nájemníkům samotným
pak klidné, pohodlné a důstojné bydlení.
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Informace z obce
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V pátek 17. října 2014 budou v naší obci na obvyklá místa přistaveny kontejnery na velkoobjemový
odpad, odvezeny budou v pondělí 20. října. V sobotu 18. října se uskuteční mobilní svoz nebezpečného
odpadu. Přesný čas na jednotlivých stanovištích bude vyhlášen. V tuto dobu na určená místa dopravte
tento nebezpečný odpad včetně vysloužilých elektrospotřebičů.
Je třeba opět upozornit na udržování čistoty kolem kontejnerů, na ohleduplnost především stavebníků,
kteří jsou povinni likvidovat stavební odpad na své náklady a na řádné ukládání odpadu do kontejnerů.
Skládkování tohoto odpadu před jeho odvozem je z bezpečnostních důvodů zakázáno!
VÝSLEDEK ANKETY

V měsíci srpnu proběhla anketa ohledně umístění chodníku do Mariánského Údolí. Do domovních
schránek bylo rozdáno 200 anketních lístků, z nichž se nám vrátilo 73. Občané měli možnost hlasovat
i prostřednictvím našich webových stránek, tyto hlasy se samozřejmě také počítaly. Celkem se vyjádřilo
pro variantu č. 1 - chodník podél silnice 35 hlasů, pro variantu č. 2 - chodník přes les s možností
cyklostezky 107 hlasů. Velmi nás překvapila účast v anketě, která potvrzuje, že občanům výstavba
chodníku do Mariánského Údolí není lhostejná a tento záměr má své opodstatnění.
KOMPOSTÉRY

Obec obdrží v podzimních měsících kompostéry pro své domácnosti. Pořizovací cena 1 kompostéru je
2.880 Kč včetně DPH. Z této ceny zaplatí obec spoluúčast ve výši 12 % na náklady spojené s realizací
projektu „Nakládání s bioodpady v mikroregionu Bystřička“. Dotace na nákup těchto nádob byla
poskytnuta v rámci Operačního programu Životní prostředí. Občané, kteří projevili zájem o kompostéry,
je obdrží zdarma na základě smlouvy, ve které se zaváží, že se po dobu 5 let budou o nádobu starat
a tato bude umístěna na jejich pozemku k vlastnímu využití.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 12. 6. 2014 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí.
Volby do zastupitelstva Obce Mrsklesy se uskuteční v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin v Mateřské škole v Mrsklesích č. p. 49. Obecní úřad zve všechny své
voliče k účasti v nadcházejících volbách do zastupitelstva obce.

Společenská kronika
Narodili se…

Adam Mikulka, Václav Pryč, Richard Malík

Opustili nás…

František Kefurt

Naši jubilanti …

Marta Pečinková, Bronislava Říhovská, Karel Hekele,
Rudolf Smékal, Vlastimila Kounková, Antonín Hrabal,
Libuše Kubíčková, Zdeněk Kubíček

Pro informaci uvádíme, že se uveřejňují jubilanti ve věku 70, 75, 80 let a dále každý rok.

Pozvánky na obecní akce
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Obecní úřad zve všechny své občany ke společnému rozsvícení vánočního stromu,
které se uskuteční první adventní neděli 30. listopadu v 17.00 hodin před obecním
úřadem. Děti z naší mateřské školy Vás potěší svým vystoupením, zahřejete se naším
tradičním punčem a všichni společně zahájíme čas příprav na nejkrásnější svátky v roce.
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<><><> TJ Sokol <><><>
VÝLET DO BRNA

Poslední červnovou sobotu jsme pro děti i dospělé uspořádali
výlet od Brna. Kapacita autobusu byla jako každý rok naplněna.
Nejprve jsme navštívili ZOO v Brně a pak aquapark v Brně
Kohoutovicích. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, bylo teplo
a cesta klimatizovaným autobusem byla příjemná. Ti, co nejsou
milovníci vodních radovánek, zůstali celý den v ZOO a ostatní
se v jednu hodinu vydali do aquaparku, který byl skvělým
osvěžením po dopoledním chození. Bohužel ve srovnání se
ZOO na Svatém Kopečku nebo v Ostravě se nám tato zahrada líbila méně. Na chození je tam
náročnější terén, protože trasa je pořád do kopce. Také nám chyběl dostatek záchodů a kvalitnější
občerstvení, ale je vidět, že ZOO je ve fázi oprav a zvelebování. Naopak zase mají nádherné lanové
centrum a spoustu interaktivních tabulí. Myslím, že i letos se nám výlet vydařil. Sokol hradil cestu
autobusem a dětem vstup do ZOO. Takže příští rok se budeme těšit zase na viděnou.
Lucie Vaculíková
MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA

V sobotu 19. 7. 2014 proběhl ve sportovním areálu v Mrsklesích již 25. ročník fotbalového turnaje
Memoriál Františka Řezníčka. Počasí nám letos přálo až moc a hráči se nestačili chladit ve sprchách.
Nejen pro hráče bylo připraveno bohaté občerstvení a zabezpečen pitný režim.
Letos se Memoriálu účastnilo 11 týmů z Olomouckého kraje. Jednotlivé zápasy pískali zkušení rozhodčí:
Pavel Bártl, Pavel Staněk a Čenda Sanetrník. Pod jejich kontrolou probíhala hra v duch fair play
a všichni hráči i v tom vedru hráli s vysokým nasazením a touhou vyhrát tento ročník. To se nakonec
podařilo týmu LOS Posluchov. Dar pro vítěze turnaje věnovala Obec Mrsklesy a byl jím sud piva.
Závěrem bych rád poděkoval všem pořadatelům a členům TJ Sokol Mrsklesy, kteří se podíleli na
organizaci turnaje.
Matěj Smrček
Tabulka výsledků:
6. KAMERUN
1. LOS POSLUCHOV
7. FC HANOI
2. FC SKUNK
8. DRAGOUNI
3. SK MRSKLESY
9. PPL – OLOMOUC
4. VETERÁN HLUBOČKY
10. DRACI
5. M – CONTAKT
11. OLD BLAKE

POZVÁNKY NA SOKOLSKÉ AKCE
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Zveme všechny děti i dospělé v pátek 31. ŘÍJNA 2014 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 zveme první adventní neděli 30. 11. 2014 od 14.00 hodin na VÁNOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU 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 vůni
jehličí, punče a naladit se do předvánoční atmosféry. K téhle pohodě neodmyslitelně patří i dobroty
z našeho bufetu.
 Dospělí a školáci svoji vánoční dílnu mají, ale co ti nejmenší? Ani ti nezůstanou ošizeni o svoji
dílničku přizpůsobenou jejich věku a dovednostem a proto zveme v sobotu 6. 12. 2014 v 15.00 hodin
do KD na 7. netradiční Mikulášskou nadílku – MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ. Takže přijďte právě vy
nejmenší, ale i školáci a vezměte s sebou i rodiče a budeme vyrábět vánoční ozdoby na stromeček,
vyrobíte si i malý dárek, který si odnesete domů a možná přijde i ten Mikuláš a nebude sám.
 PŘEDSILVESTROVSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou SIRIUS se bude konat v sobotu
27. prosince 2014 od 20.00 hodin na sále KD Mrsklesy. Vstupné 70 Kč. Občerstvení bude zajištěno.

SK Mrsklesy
Rozlosování pro podzimní část soutěže 2014
Kolo Datum

Den

Čas

Soupeři

1.

30.08.2014

SO

10.00 SK Mrsklesy : PSG 2010

Mrsk

Bartl

2.

04.09.2014

ČT

18.00 MK Jívová : SK Mrsklesy

Hol1

Antoš

3.

13.09.2014

SO

10.00 SK Mrsklesy : Sokol Pohořany

Mrsk

Perutka

4.

19.09.2014

PÁ

17.45 Restoma : SK Mrsklesy

Štěp

Rybnikář

5.

27.09.2014

SO

10.00 SK Mrsklesy : Olpran

Mrsk

Sanetrník

6.

03.10.2014

PÁ

18.00 Atl.Bystrovany : SK Mrsklesy

Bystr

Michal

7.

11.10.2014

SO

10.00 SK Mrsklesy : RK Dachi

Mrsk

Bartl

8.

19.10.2014

NE

9.30

Mrsk

Sanetrník

9.

26.10.2014

NE

10.00 Rio de Blatec : SK Mrsklesy

Blat

Nakládal

10.

02.11.2014

NE

9.30

Mrsk

Sanetrník

11.

06.11.2014

ČT

18.00 FC Skunk : SK Mrsklesy

Hol1

Antoš

12.

16.11.2014

NE

9.30

SK Mrsklesy : Mix junior

Mrsk

Sanetrník

13.

23.11.2014

NE

9.30

Dorespo Lošov : SK Mrsklesy

Loš

Hudec

SK Mrsklesy : FC Creditas

SK Mrsklesy : Hurikán

Stadion

Rozhodčí
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<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Během prázdniny se oddílové schůzky
nekonaly, takže Vás rádi poinformujeme
o tom, co jsme dělali úplně poslední oddílovou
schůzku. V pátek 27. června byl pro naše
cestovatele z TO Mrsklesy velký den. A víte
proč? Po 333 dnech se konal velký „Návrat
z Cesty kolem světa zpátky do Mrskles“.
Během školního roku jsme navštěvovali různé
země, o kterých jsme se něco zajímavého
naučili. Při tom jsme i něco vyráběli a hlavně
hráli oblíbené hry a zasmáli se u nich.
Původně jsme chtěli v pátek po návratu
z náročné cesty přespat v klubovně a večer si
udělat promítání, jenže se opravovalo sociální
zařízení. A vzhledem k tomu, že jsme byli
z cest zvyklí na komfort pětihvězdičkových hotelů (hahaha), rozhodli jsme se jít večer domů a přespání
v klubovně si nechat na jindy. Ale předtím jsme strávili čas u her venku na hřišti. Po pořádné rozcvičce
a rozběhání jsme si zahráli oblíbenou hru „Kostka“, při které děti plnily úkoly na šesti stanovištích –
skládaly neposedná písmenka a obrázky, na čas testovaly svoji zručnost a střeleckou mušku a závodily
v opičí dráze. Bylo to vydařené odpoledne a tak se těšíme na další hry a setkávání, které začalo už ve
středu 10. září. Letos opět bude celoroční hra a to Z POHÁDKY DO POHÁDKY, při které na nás čeká
mnoho nových her, výtvarných aktivit, cestování a hlavně pěkných zážitků…
Fotografie z našich schůzek a akcí najdete na: http://tom-mrsklesy.rajce.idnes .
Barča, Honza, Keliška

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Vlaštovičko, leť, už je na tě čas…
Do 1. ročníku základní školy letos odchází z naší
školičky šest dětí, přejeme jim šťastné vykročení
pravou nohou do další etapy života. Jedna žákyňka
odejde do Mš Přáslavice, a proto jsme mohli zase
přijmout do naší školičky sedm nových dětí, všechny
jsou z naší vesnice. Kapacita naší školičky je tedy
naplněna až do posledního místečka, zapsáno je 26
dětí.
Na všechny děti čekají známé pravidelné každoroční
aktivity - návštěvy divadla, kina, různé tematické dny,
karneval, výlety, bruslení, solná jeskyně, lyžování,
plavání a také nabídka různých zájmových kroužků ve
spolupráci s neziskovou organizací Kroužky Olomouc.
V průběhu prázdnin jsme trochu obnovili vybavení
školní zahrady, tak se mají děti na co těšit.
Těšíme se na krásné babí léto a barevný podzim. Přejeme všem nově příchozím dětem, aby si rychle
přivykly a chodily do naší malé školičky rády, jako všichni ostřílení mazáci.
Všichni z Mateřské školy v Mrsklesích

Zpravodaj obce Mrsklesy
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<><><> Slavnosti roku <><><>
28. ŘÍJEN DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Od roku 1914 zuří v Evropě První světová válka. Za císaře Josefa I. a za Rakousko-Uhersko bojují
i čeští vojáci. Cítí však, že monarchie není to pravé pro jejich život, ale jen hrstka mužů si dovolila
myšlenku na samostatnost a samostatný český stát. Ti, kdož podnikli nějaké aktivní kroky k tomuto snu,
byli pronásledováni. Dva z nich - poslanci vídeňského parlamentu Alois Rašín a Karel Kramář byli
zatčeni a za rozvracení monarchie odsouzeni k trestu smrti. Učitel Edvard Beneš a jeho univerzitní
mentor a ochránce Tomáš Masaryk v té době, pro zachování svého života, prchli ze země. Ve Francii se
k nim připojil slovenský voják Milan Rastislav Štefánik. Těchto pět mužů snilo o společné zemi Čechů
a Slováků. Nejvíc tíhy však leží na Masarykovi. Za svůj život dokázal mnohé, teď však jezdí po celém
světě a přesvědčuje spojence, aby pomohli rozbít Rakousko-Uhersko a udělali tak ve střední Evropě
lepší vzduch na dýchání a žití.
Dvě události pomohly dát věci do pohybu. V roce 1916
umírá císař Josef I. a jeho nástupce Karel I. chce být
přívětivějším vladařem. K Čechům se chová vlídněji
a dokonce omilostní i Rašína s Kramářem. Tou důležitější
událostí ale bylo, že čeští vojáci na ruské frontě houfně
přebíhají na druhou stranu, neboť se již více nechtějí bít za
Rakousko-Uhersko.
Masaryk se velice rychle přesunul do Ruska, kde se mu
podařilo prosadit vznik československé legie. Masaryk svůj
stát ještě v tuto chvíli neměl, ale svou armádu již ano. Vojáků
společně v ruské, italské a francouzské armádě je již přes
50.000. To byl klíčový okamžik. V roce 1918 si lidé začali
mezi sebou šeptat o profesoru Masarykovi a cítili, že se
schyluje k velké změně. Masaryk mezi tím již vyjednal
i podporu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona
a příslib uznání nezávislosti od hlavních mocností Dohody
(Francie, Rusko, Velká Británie).
„Konec války, začátek něčeho nového.“ To něco přichází
28. října 1918. Ten den se setkává Beneš s Kramářem ve
švýcarské Ženevě a domlouvají poslední detaily, jak má vypadat nový stát. Karel Kramář chce, aby nový
stát byl královstvím v čele s ruským carem, nakonec Edvard Beneš rozhoduje, že to bude republika.
Shodli se na nové národnosti československé. To proto, aby Němců nebylo v novém státě více než
Slováků.
V ten den, se však v Praze stalo něco významnějšího. A právě díky těmto událostem si tento den
pamatujeme. Ráno přišla zpráva, že Rakousko je ochotné přijmout podmínky příměří. V celku vzato to
zase tolik neznamenalo, však jeden muž z lidu, který kapitulaci čte, vykřikl: „Jsme svobodní, jsme
svobodní.“ Dav lidí to bral za hotovou věc a to bylo něco. Strhávají se rakouské znaky, německy psané
vývěsní štíty a lidé obsadili i klíčovou budovu – tzv. Obilný ústav, který rozděloval potraviny. Císařská
posádka se nezmohla na odpor, protože rumunské a maďarské jednotky odmítají bojovat. Nakonec lidé
pověsili na sochu sv. Václava československou vlajku. Tohle už nešlo zastavit.
První československý prezident Tomáš Masaryk se do své vybojované země vrátil až za dva
měsíce 21. prosince. Všude, kde zastavil jeho vlak, vítaly ho nadšené zástupy lidu. V té době mu bylo
68 let a svůj největší životní úkol již splnil. Když mu později přáli k narozeninám, přijal český parlament
zákon, jaký v dějinách naší země nemá obdoby. Ten zákon obsahuje pouze jedinou větu „Tomáš
Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“
Šárka Zdařilová
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Jedna bába povídala

Redakce Zpravodaje hledá nové
redaktory.
Podmínkou
je
spolehlivost,
komunikativnost a schopnost dobrého psaného
projevu. Více informací na Obecním úřadě nebo
u paní Lenky Urbáškové.

Kovákovská
mládež
se
baví
naprosto nemístným způsobem – házením písku
na nové zaparkované auto. Nezapomínejte – za
děti zodpovídají rodiče. Rodiče víte, čím se
Vaše dítě na hřišti baví?

Letošní houbařská sezóna se zcela
mimořádně vydařila. Využili jste toho?

Zase nám v obci řádí noční pracanti,
přehazují hromady cizího písku z místa na místo.
Nebylo by lepší pracovat ve dne a pro blaho nás
všech?

V restauraci U Rudolfa to nedopadlo.

OBYTNÁ ZÓNA NA KOVÁKOVĚ? JAKÁ ZDE PLATÍ PRAVIDLA?

1) Chodci smějí používat celou šířku komunikace, ale musí
umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné
zóně.
2) Řidiči zde musí dbát zvýšené ohleduplnosti. Maximální povolená
rychlost je 20 kilometrů v hodině.
3) Parkování, tedy stání za značkou „obytná zóna“, je možné jen
na označených parkovištích. Mimo tato parkoviště může řidič pouze zastavit, a to na
nezbytnou dobu potřebnou k naložení nebo vyložení nákladu či k vystoupení nebo nastoupení
osoby. Pak musí řidič s vozidlem odjet. Žádná křižovatka platnost této dopravní značky neruší.
Konec zóny je označen opět stejnou dopravní značkou, ale přeškrtnutou.

Na Zpravodaji spolupracovali: šéfredaktorka Ing. Lenka Urbášková, Marie Liberdová, Simona Buriánková,
Mgr. Šárka Zdařilová, Ing. Roman Sedláček, Ing. Eva Liberdová
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