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Vážení spoluobčané,
máme zde závěr roku 2014 a připravujeme se na rok 2015. Naše obce má z velké části vybudované
nové místní komunikace, dům pro seniory má své obyvatele a čistírna odpadních vod zdárně končí zkušební provoz a bude uvedena do provozu trvalého. Co se nedaří tak rychle, jak bychom chtěli, je zprovoznění optické sítě. Předpoklad je, že v první polovině roku 2015 bude optická síť aktivní a všechny
domácnosti, které požadují internet od obce, budou uspokojeny.
Naše obec má po říjnových volbách nové složení zastupitelstva obce, které neprodleně začalo plnit
své povinnosti. Byly odsouhlaseny připravené investiční akce pro rok 2015 a byl zpracován výhled investic pro rok 2016 a 2017. Byl připraven a odsouhlasen rozpočet obce na rok 2015, což je důkazem svědomité a odpovědné práce všech členů zastupitelstva. Neměli bychom zapomenout poděkovat Vám za
Vaši účast ve volbách i za Vaši podporu. Budeme se velmi snažit nezklamat Vaši důvěru.
K nadcházejícím vánočním svátkům Vám všem přejeme klid, pohodu a radost z prožitých svátečních dnů a v Novém roce přejeme mnoho štěstí, zdraví, lásky a osobních úspěchů.
Vaše starostka a místostarosta
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<><><> Dění v obci <><><>
PROTOŽE Z ŘÍJNOVÝCH VOLEB VZEŠLO NOVÉ
ZASTUPITELSTVO OBCE, CHCEME VÁM ZASTUPITELE PŘEDSTAVIT.
OTÁZKY PRO ZASTUPITELE:

1) Můžete se nám představit
2) Moje 3 zastupitelské priority
3) Jaká je Vaše představa o „zapojení
nápadů a tvořivosti občanů do dění
v obci“(citace z volebního programu),
když dnes převažuje u většiny obyvatel
pasivita a nezájem?
4) Na co se v souvislosti s nadcházejícím
vánočním časem těšíte nejvíc?
MARIE LIBERDOVÁ

1) 57 let, starostka, v Mrsklesích od narození, koníčky – žádné vyhraněné koníčky nemám,
ale mám ráda procházky se psem, četbu knih a práci na zahrádce
2) - jednat v zájmu a podle potřeb občanů
- zajistit řádné hospodaření obce
- věnovat zvýšenou pozornost péči o životní prostředí
3) Neustále se snažíme zapojit občany do dění v obci např. nabídkou kulturních akcí, nabídkou
možnosti setkávání zájmových skupin občanů. Nyní jsou to senioři a snad až budeme mít nové
prostory, tak to budou i maminky s dětmi. Bohužel ze strany seniorů je přístup spíše pasivní.
4) Na vánoce se těším už od května, protože rok 2014 byl u mě strašně hektický, nejen po pracovní
stránce, ale i po osobní. Těším se na zklidnění, které svátky přinesou a také na setkávání
s příbuznými.
PETR STRATIL

1) 40 let, místostarosta, v Mrsklesích od roku 2002, koníčky – rodina (momentálně „vede“ psaní
domácích úkolů se syny)
2) - dokončení stavby multifunkčního domu
- výstavba chodníku do Mariánského Údolí
- dotáhnout optiku do konečné fáze
3) Snažit se v rámci možností podporovat zájem lidí v obci o cokoliv a vyjít jim maximálně vstříc
v jejich požadavcích.
4) Nejvíc se těším na klid a také na to, že budu na chvíli osvobozen od těch domácích úkolů.
JANA BULVOVÁ

1) 48 let, účetní, v Mrsklesích od roku 1987, koníčky – turistika, lyžování
2) - být dobrým hospodářem
- naslouchat občanům
3) Podpořit občany v tom, že se se všemi svými připomínkami mohou obracet na obec.
4) První co mě napadá je, že se těším na punč, ale nejvíc se samozřejmě těším na rodinnou pohodu.

Zpravodaj obce Mrsklesy

Stránka |3

MAREK NAVRÁTIL

1) 43 let, stavbyvedoucí, v Mrsklesích od roku 2003, koníček – lyžování, od dětství jsem se věnoval
fotbalu, většinou jako brankář
2) - pokusit se dodržet volební program ke spokojenosti občanů žijících v obci
- hospodařit, budovat a investovat s rozumem
- osobně se mě dotýká otázka umístění kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery mám hned
vedle domu a vidím, jak lidé přistupují k třídění. Chci přispět ke změně týkající se zkvalitnění
systému – od umístění kontejneru, přes třídění a čištění odpadu, až po jeho vyvážení a zajištění úklidu a čistoty kolem kontejnerů.
3) Myslím si, že aktivit a možností zapojit se do dění v obci je dost, ale když někdo nemá zájem
a má rád svůj klid, tak proč to měnit? Kdo je aktivní a chce se bavit, něco tvořit, něco se dozvědět, tak se těchto aktivit bude účastnit dál.
4) Těším se na chvíle volna a pohody, které strávím se svou rodinou. Taky doufám, že napadne
aspoň metr sněhu a užiju si pořádnou zimu.
LUDĚK ĎÁSEK

1) 48 let, vedoucí technolog, v Mrsklesích od narození, koníčky – rybaření, veškeré sportovní aktivity, zahrada
2) - postavit obchod v multifunkčním domě
- přesvědčit ostatní zastupitele o nutnosti vybudování cyklostezky do Velké Bystřice
- aby mezi zastupiteli nebyly žádné hádky, rozbroje a na všem jsme se dokázali v klidu
domluvit
3) Potěšila by mě větší účast občanů na zastupitelstvu obce, když občané přijdou a na rovinu řeknou, co je trápí. Šuškání si za našimi zády a pomluvy ničemu dobrému nepřispívají.
4) Nejvíc se těším na klid a na odpočinek.
ZDENEK ZBOŘIL

1) 53 let, vedoucí obrobny, v Mrsklesích od roku 1999, koníčky – moje rodina, zahrada, houbaření
2) Do voleb jsem šel, abych pomáhal prosazovat potřebné věci a samozřejmě také kontroloval práci
v zastupitelstvu, ale hlavně, abych odpovídal za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření
s obecním majetkem a v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů.
3) Přesvědčit lidi, že by měli pro obec něco udělat. Aby se nám tu krásně žilo a bylo mezi lidmi příjemně. Je tu spousta mladých lidí, kteří mají určitě dobré nápady, jen je musíme podpořit a dát
jim volný prostor k realizaci. Jednou z možností by mohla být třeba kniha přání na internetových
stránkách obce. Další formou by mohly být různé workshopy. Výrobky z těchto workshopů na
různá témata (velikonoce, vánoce, nový rok, …) by se pak mohla obec vyzdobit. Tohle jsou jen
návrhy, způsobů jak zaktivnit přístup občanů k dění v obci je mnoho. Je to na diskuzi a zvolení
správného a nenásilného přístupu k této věci.
4) Těším se na pohodu s rodinou, punč i na rozsvícený stromeček a to i na ten venku se zvonkohrou. Tyhle svátky jsou totiž příjemně pohodové a především rodinné.
ING. MIROSLAV URBÁŠEK

1) 44 let, výzkumný technolog, v Mrsklesích od roku 2002, koníčky – sport, turistika, cyklistika
2) - vybudování multifunkčního domu a v něm obchodu a společenské místnosti na pořádání akcí
a oslav
- následně pokračovat v opravách KD
- přeměna „pralesíka“ u hřiště na parčík, v tom se ale bohužel rozcházím s ostatními zastupiteli
3) Těším se na bílé vánoce.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V neděli 23. listopadu v podvečerních hodinách jsme měli možnost v kulturním domě v Mrsklesích
shlédnout divadelní představení pohádky „ Lotrando a Zubejda“ v podání Divadelního spolku Bukovany.
Pohádkový příběh o tom, kterak loupežnický synek Lotrando z hlubokých lesů našel svou velkou lásku,
přišlo překvapivě shlédnout hodně malých i velkých diváků. Účinkující a bylo jich opravdu hodně, předvedli nádherné představení a diváci dle jejich hodnocení byli bezvadní. Na příští rok máme slíbeno další
nové představení.
VÍTÁNÍ DĚTÍ

V letošním roce se v naší obci narodilo celkem 12 dětí. Čtyři děti jsme přivítali již v červnu a zbývajících
8 dětí - Adama, Václava, Richarda, Lenku, Vandu, Fabiána, Matyáše a Ondřeje pak 19. prosince. Při
této slavnostní příležitosti děti z mateřské školy předvedly malé kulturní vystoupení a předaly maminkám
kytičku s dárečkem a starostka s místostarostou popřáli dětem zdraví, štěstí a spokojená léta strávená
v naší obci.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

První adventní neděli 30. listopadu, čtyři neděle před Štědrým dnem, jsme společně v naší obci zahájili
adventní čas, čas přípravy na vánoční svátky, rozsvícením našeho vánočního stromu. V tento příjemný
podvečer se sešlo docela hodně lidí, aby shlédli velmi pěkné vystoupení dětí z naší mateřské školy
a ochutnali obecní punč.

Informace z obce
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
První lednový víkend se v naší obci uskuteční
Tříkrálová sbírka, kterou organizujeme pro Charitu Olomouc spolu s Turistickým oddílem
Mrsklesy. Odpoledne děti se zapečetěnou
kasičkou v doprovodu dospělé osoby 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 2015 bude nadále prováděn svoz komunálního odpadu každý sudý týden ve čtvrtek
v ranních hodinách. První svoz popelnic v novém roce bude 8. ledna a dále pravidelně každých 14 dnů. Svoz velkoobjemového odpadu
a nebezpečného dopadu bude v měsíci dubnu
a říjnu 2015, svoz BIO bude zahájen od poloviny
května přistavením kontejnerů na určená místa.
Přílohou Zpravodaje je plánovací kalendář,
ve kterém jsou zaznamenány všechny termíny
svozu veškerých odpadů v obci.
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 ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
22.
23.
29.
30.
31.
2.

12.
12.
12.
12.
12.
1.

2014
2014
2014
2014
2014
2015

7:30 - 12:00
zavřeno
7:30 - 12:00
7:30 - 14:30
zavřeno
zavřeno

12:30 - 17:00
12:30 - 17:00

V naléhavých případech volejte tel.: 736 679 603, 732 978 160
 ADOPCE NA DÁLKU
Naše obec finančně podporuje již od roku 2008
pět dětí na Haiti. Protože děti jsou nyní již ve
věku od 12-ti do 19-ti let, budeme se po novém
roce informovat o tom, které z dětí již ukončilo
školní docházku a u kterých bude podpora ještě
trvat. Některé z „našich“ dětí totiž již nyní studují na vyšších odborných školách. Arcidiecézní
charita Olomouc, konkrétně koordinátorka projektů na Haiti, nás pravidelně informuje o životě
dětí a jejich prospěchu, předává nám dopisy
a pozdravy od dětí. Dopisy nám děti píší ve
francouzštině. Tento rok byl pro ně obzvláště
náročný, protože na jaře na Haiti zuřila epidemie nemoci Chikungunya, kterou přenášeli komáři a která
se projevovala vysokými horečkami a svalovými křečemi. Kvůli této nemoci některé děti zameškaly hodně hodin ve škole a to se projevilo i na jejich prospěchu. Nyní už jsou všechny děti zdravé a začaly nový
školní rok s chutí a elánem. Díky příspěvkům od českých dárců byla vystavěna nová škola v Gonaives,
jejímuž otevření byla na Haiti přítomna i naše koordinátorka.

Pozvánky na obecní akce
Obecní úřad připravuje na měsíc únor oblíbenou akci „Odpoledne s operetkou“. Tuto očekávanou společenskou záležitost budete mít možnost prožít v přítomnosti účinkujících sólistů Moravského divadla
z Olomouce. Přesný termín bude včas zveřejněn.

Společenská kronika
Narodili se …

Lenka Mánková, Vanda Vissková, Fabián Ochmann,
Ondřej Vrtal, Matyáš Pastrniak
Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Opustili nás…

Pavel Klor, Zdeněk Sienel

Naši jubilanti … Antonín Polách, Ladislav Čechák, Charlota Hajná,
Jiřinka Pörsöková, Jaroslava Pilchová, Anna Lichtblauová,
Dalibor Kimmel, Rostislav Mádr
Přejeme Vám pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásných zážitků
v dalších letech.
Uveřejňujeme jubilanty od věku 70, 75, 80 let a od věku 80 let pak každý rok.
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<><><> TJ Sokol <><><>
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 20. září do lesa, aby zde za splněné úkoly získaly písmena do
zaklínadla k probuzení skřítka. A my už zase víme, že 3 skupiny dětí je moc, protože všichni teenageři
od 12-ti let ze zásady nikam nechodí. Navzdory této skutečnosti nám ale letos konečně vyšlo počasí,
dětí bylo jako smetí a tak jsme si i následný táborák a dílničku s výrobou skřítků z nasbíraných přírodnin
pořádně užili.
Lenka Urbášková
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

V pátek 31. 11. 2014 jsme pro děti i dospělé
uspořádali Lampionový průvod. Letos jsme trošku
změnili trasu. Sraz byl u Kapličky v Mrsklesích
a v 18.15 hod. jsme se spolu se skupinou
DRAGERS z Olomouce vydali směrem na
Kovákov. Chlapci v historických kostýmech nám
ohněm osvítili cestu a dětem oči jen zářily. Cesta
k vodárce na Kovákově byla olemována čajovými
svíčkami, na děti čekal teplý čaj a na rodiče
svařáček. U vodárky bylo připraveno vystoupení
„Hra ohně a světel“ a k tomu nám krásně hořel
táborák. Počasí nám přálo, nebyla moc velká
zima, dětí i rodičů bylo opravdu hodně. Příšti rok
se zase budeme těšit na viděnou.
Lucie Vaculíková
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POUŠTĚNÍ DRAKŮ

VÁNOČNÍ DÍLNA

Tak letos to bylo zase na pohodu. První nedočkaví
tvoření se začali scházet v neděli 30. 11. 2014 už od
půl druhé, a my jsme se začínali obávat, zda-li kapacita sálu bude stačit. Ale dopadlo to dobře, sice jsme
museli k vyrábění použít i „dětský koutek“, ale jinak
se žádná tlačenice nekonala. Myslím, že se všem
dařilo vyrábět krásné výrobky a doufám, že si všichni
již 6. vánoční dílnu s vůní punče a jehličí náležitě
užili. Protože i dětí předškolního věku bylo oproti
loňsku podstatně méně, ráda bych tímto poděkovala
maminkám za jejich ohleduplnost vůči ostatním návštěvníkům.
Lenka Urbášková
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

Adventní čas dětem zpříjemňuje i příchod Mikuláše s jeho družinou. U nás ale
tomuto setkání v sobotu
6. prosince 2014 předcházela dílnička
s výrobou vánočních ozdob na stromeček.
Letos děti vyráběly ozdoby z PET lahví,
takže zase další způsob, jak využít odpad
a vyrobit z něj něco hezkého. Starší děti
mohly zkusit vyrobit papírovou ozdobu
z rozetek. Už na plakátech jsme slibovali, že
si děti vyrobí dárek, a tak si každé dítko
vyrobilo polystyrenovou baňku zdobenou
ubrousky, krupicí a mašlí. Po dílničce došlo
na společné rozsvícení stromečku a po zavolání přišel i netrpělivě očekávaný Mikuláš. Ten s pomocí andělů naděloval balíčky s ovocem i sladkostmi. Ale kromě andělů měl s sebou i dva strašidelné čerty a tak doufáme, že děti budou celý příští rok
poslouchat rodiče a uklízet si svoje hračky, aby čerti neměli žádný důvod ke strašení a trestání malých
hříšníků.
Lenka Urbášková
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POZVÁNKY NA SOKOLSKÉ AKCE


V sobotu 27. 12. 2014 od 20.00 hodin v kulturním domě Mrsklesy pořádáme ZÁBAVU SE SIRIUSEM . Občerstvení zajištěno. Vstupné 80,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé.



VALNÁ HROMADA



Srdečně všechny zveme v sobotu 7. března 2015 na 51. ŠIBŘINKY. K tanci i poslechu zahraje
skupina YANTAR z Velká Bystřice. Vstupné 100,- Kč. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek bude upřesněn.



Zveme všechny děti i rodiče v neděli 8. března 2015 ve 14.30 hodin do KD na 51. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.



Pro všechny tvořivé i ty, co jen hledají inspiraci, pořádáme v sobotu 28. 3. 2015 v 15.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNU.



V sobotu 11. 4. 2015 od 17.00 hodin se uskuteční POSEZENÍ S HARMONIKOU.

se uskuteční v sobotu 14. 2. 2015 od 14.00 hodin v sále KD Mrsklesy. Všichni
členové TJ SOKOL Mrsklesy jsou srdečně zváni.

SK Mrsklesy
Výsledky podzimní části soutěže 2. liga B
1.

FC Creditas

13

56:40

20

2.

Olpran

13

69:33

18

3.

MK Jívová

13

53:37

17

4.

Restoma

13

45:34

16

5.

Sokol Pohořany

13

48:38

16

6.

Mix junior

13

45:47

14

7.

SK Mrsklesy

13

47:43

13

8.

Dorespo Lošov

13

33:37

13

9.

Hurikán

13

31:33

12

10.

RK Dachi

13

26:35

12

11.

FC Skunk

13

41:54

12

12.

Rio de Blatec

13

37:45

11

13.

Atl. Bystrovany

13

34:44

8

14.

PSG 2010

13

21:66

0

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Rádi bychom se vám pochlubili, co všechno
v oddíle děláme. A musíme říct, že v oddíle je vždy
sranda. Dokud nám přeje počasí, tak trávíme co nejvíce času na hřišti anebo v lese, kde hrajeme různé
hry a poznáváme přírodu kolem sebe. Celá jedna
schůzka byla v lese, kde si každý nasbíral různé listy,
květiny, kůru stromů a vyrobil si herbář, který nám teď
pěkně zdobí klubovnu. Jelikož v klubovně máme víc
nástěnek, tak jsme si dali na další zvířátka, která jsme
si přáli vidět v ZOO Olomouc. Tam jsme se vydali
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jednu listopadovou sobotu. Podzimní procházka po ZOO se nám líbila a viděli jsme moc zvířátek. Bezva
to bylo u žiraf, protože tam byly i malé. Nejvíce se však každý zdržel u lvů, kde byla dvě lvíčata. Ta si
s námi přes sklo chtěla hrát a pobavila tím všechny návštěvníky, kteří šli okolo. Navštívili jsme i oblíbený
lanáček v ZOO i před vchodem. Protože tam už nebylo tolik návštěvníků, tak obě tyto atrakce „byly jen
pro nás“.
Využili jsme i vítr a měli jsme drakiádu. Bohužel už teď bývá brzy tma, tak nám to vyšlo jen na chvilinku. Byla to krásná podívaná, protože na obloze se během pár minut ukázalo 10 draků. Náš velký oddílový drak byl tak vysoko, že při smotávání nám prasklo lanko a drak si odletěl. Od vodárny nám díky
silnému větru dopadl až na Kovákovské hřiště.
Teď nás do konce roku čekají ještě tři větší akce. Jako každý rok budeme spát v klubovně, kde si
zahrajeme plno her, odlijeme olovo a na dobrou noc si zahrajeme vlastnoručně vyrobené loutkové divadlo. Poslední víkend před vánocemi pojedeme na každoroční pobyt do Hraničních Petrovic. Letos se
přitom podíváme do pohádky Doba Ledová. Určitě bude i tradiční pečení a zdobení perníčků, vánoční
večer, oblíbená tombola a mnoho dalších. Poslední akce se koná na Štědrý den. Vydáme se do lesa
nakrmit zvířátka a každý si zapálí velkou prskavku. Minulý rok nás šlo hodně, a proto nás letos půjde
ještě víc.
Keliška, Honza, Barča

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
„NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE…“
Troška rozoumku z naší školky:
Co připravujete doma s rodiči na vánoce a před vánocemi?
Kubík:
Ríša:
Filípek:
Adámek:
Valinka:
Elenka:
Nellinka:
Toníček:

Budeme chystat cukroví a ubrousky
S maminkou vyrábíme věnec na dveře
Budeme péct perníčky
My prostě pečeme cukroví a svícen s čudilama (svíčkami) budeme asi s maminkou
vyrábět nebo koupíme
Budeme dělat věnec, napřed si udělám návrh a potom ho podle toho vyrobíme.
Cukroví nepečeme, protože mamka neumí prostě péct.
Peču perníčky s maminkou a bráškou, potom je zdobíme
S maminkou jsme si vybraly a koupily věneček na dveře
Pečeme perníčky s babičkou

Jaké máme doma vánoční zvyky?
Kubík:
Ríša:

Někdo dospělý rozkrojí jablíčko
S maminkou postavíme papírový Betlém

Zpravodaj obce Mrsklesy
Filípek:
Adámek:
Valinka:
Elenka:
Nellinka:
Toníček:
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Chodíme na procházku do lesa za zvířátky a neseme jim dobroty, jablíčka, mrkev
a tak.
Chodíme se dívat do kostelíčka, kde není živej Ježíšek.
S taťkou jdeme hledat zlaté prase.
Chodíme se dívat na Ježíška do kostelíčka.
Maminka rozkrojí jablíčko a pouštíme oříškové lodičky
Chodíme všichni na procházku do lesa

Na co se nejvíc těším o vánocích?
Kubík:
Ríša:
Filípek:
Adámek:
Valinka:
Elenka:
Nellinka:
Toníček:

Na zdobení stromečku a na dárky
Na dárečky
Až pojedu na saních
Já se nejvíc těším na úplně novýho nabíjecího vrtulníka
Já se těším na sáňkování a lyžování a až budou dárky
Na vánoční stromeček
Na cukrovíčko
Těším se na sníh a dárky

Co si přeješ od Ježíška pod stromeček?
Kubík:
Ríša:
Filípek:
Adámek:

Auto na ovládání do vody, na sníh a sucho
a potom ještě jeřába na přehazovačku na baterie
Roborybu na ovládání
Pistol Mega magnus
Pánvičku, vrťasa a novou zeměkouli.
Co budeš dělat s pánvičkou?

Valinka:
Elenka:
Nellinka:
Toníček:

No přece vajíčka
Já si přeju Mořskou vílu, pannu a monster hai
Malou panenku
Velikou panenku v kočárku
Stavebnici Lego

Všichni z Mateřské školy Mrsklesy přejeme všem spoluobčanům klidné vánoční svátky, mnoho úspěchů,
štěstí a zdraví do nastávajícího roku 2015. Vykročme spolu všichni pravou nohou!

Zpravodaj obce Mrsklesy
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<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Dnes nám svého koníčka představí pan Stanislav Seidl ml.
Jakého máte koníčka a co nám o něm prozradíte?

Jaký proces ale předchází výrobě svíčky, jak
včelí vosk získáváte?

Mým koníčkem je výroba svíček z pravého včelího vosku. Včelí vosk je žlázovým sekretem
včelích dělnic, je to vzácná přírodní látka
s uklidňující medovou vůní. Svíčka z něj vyrobená je nejenom dekoračním předmětem, ale
i léčivým doplňkem. Hoření svíčky není doprovázeno žádnými nepříjemnými pachy ani zplodinami, naopak má schopnost eliminovat cigaretový pach a také ionizuje ovzduší, takže jsou
velmi vhodné do místností s elektronikou.

Včelí vosk se získává ze starých souší, to jsou
použité rámky a víčka (voští). Ty vyváříme ve
velkém kotli, pak vše dáme ještě horké do pytle
a do ždímačky, vyždímá se voda s voskem
a v pytli zůstane odpad. Po vychladnutí vosk
vytvoří nahoře škraloup. Očistí se a může použít
k výrobě svíček nebo se odveze do výkupu, kde
ho vymění za mezistěny a ty se dají zase včelám zpět do rámečků.

Prozradíte nám ještě nějaké další detaily nebo zvláštnosti?
Svíčky vyrábím dvěma způsoby. První je točením z mezistěn pravého včelího vosku, které se
nahřejí fénem a pak stáčejí a druhý způsob je
odléváním do forem. Formy jsou silikonové
a dají se koupit různé velikosti a tvary. Forma je
rozříznutá na jedné straně, tou se vloží doprostřed knot, jehož síla musí odpovídat průměru svíčky. Nahoře se pak knot zafixuje, aby po
nalití teplého vosku nespadl dovnitř. Pak se celá
forma po obvodu zpevní gumičkami, aby vosk
nevytékal a nalije se rozehřátý vosk, který se
nechá ztuhnout. Podle velikosti svíčky tuhne asi
1 – 5 hodin. Včelí vosk se dá také speciálními
barvami probarvovat. Barvy vypadají jako malé
tabulky čokolády různých barev, kousek se uřízne a vloží do hrnce při rozehřívání vosku.
Po vyjmutí svíčky z formy se začistí dno svíčky
a knot nahoře se namočí do rozehřátého vosku.
Jakým způsobem jste se k výrobě svíček
dostal?
Táta je včelař, má asi 120 včelstev. Jednou jsme
viděli svíčky na výstavě, líbily se nám, tak jsem
si koupil formu a zkoušel vyrobit svoji první svíčku. Napřed jsme svíčky rozdávali jako dárky
známým a měly úspěch, pak si přišli koupit sousedé, …
Jak dlouho se už výrobou svíček z včelího
vosku zabýváte?
7 let.

Co Vám přináší radost v souvislosti s tímto
koníčkem?
Výroba svíček je pro mě odreagováním, je to
jemná práce, druh relaxace a odpočinku. A pak
také to, že svíčky dělají radost dalším lidem.
Máte ještě i nějaké další koníčky?
Kolem včel je pořád spousta práce a tak pomáhám tátovi, baví mě práce na zahradě, rodina
a také vrhání nožů.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Vrhání nožů, to zní zajímavě, co si pod tím
máme představit?
Vrhání trénuji na zahradě a už dvakrát jsem se
zúčastnil soutěže O cenu Indiana Jonese

v Rýmařově. Jedná se celkem o 100 hodů na
10 různých vzdáleností do terče. Vítězí nejvyšší
bodový součet, tj. ten, kdo se nejlépe trefuje na
střed terče. Letos se mi podařilo získat 3. místo.

Děkuji za medem provoněný rozhovor. Lenka Urbášková

<><><> Slavnosti roku <><><>
Tři králové - 6. leden
V daleké, předaleké zemi žili tři mudrci. Každý
večer se dalekohledem dívali na oblohu a vše,
co zpozorovali, zapisovali do veliké knihy. Jedné
noci si všimli, že se na obloze objevila nová hvězda.
Ne, tak velikou a jasnou hvězdu určitě nikdy předtím
neviděli. Co to může znamenat?
„Já si myslím, že se někde narodí, královské děťátko. Bude to asi jeho hvězda.“ řekl jeden z mudrců.
„Máš pravdu,“ souhlasil s ním druhý mudrc.
„Jsem si jist, že se mezi lidmi narodil král celého
světa. Ta krásná hvězda nám oznamuje, že se narodil dobrý král, na kterého lidé již dlouho čekají,“
připojil se k nim třetí mudrc.
„Musíme se mu jít poklonit a vezmeme pro něho dary, jaké se sluší pro krále.“
A tak se tři mudrci vypravili na dalekou cestu. Zářící hvězda jim ukazovala, kudy mají jít. Vedla je
přes hory a doly, až přišli do neznámého města, v předaleké cizí zemi a stanuli před palácem, kde bydlel
král Herodes. Mudrci byli přesvědčeni, že jsou u cíle své cesty a nechali se uvést před panovníka.
„Vznešený vladaři,“ řekli mu „přicházíme zdaleka, abychom se poklonili narozenému králi. Přivedla
nás sem jeho hvězda.“
Herodes se polekal: O jakém králi to mluví? Vždyť on sám je přece král! A jiného krále tu mít nechtěl. Pojednou si vzpomněl, že se mezi lidmi vyprávějí stará proroctví o narození dobrého krále celého
světa. Že by snad…
Herodes si nechal zavolat učené muže a přikázal jim, aby se podívali, co stojí psáno v knihách. Muži
učinili, jak jim bylo uloženo a přišli oznámit svému panovníkovi, že v knihách skutečně stojí, že se král
narodí v městečku Betlémě. Heroda to velmi znepokojilo. Obával se, že by se to dítě, o němž mluvili,
mohlo stát králem místo něj. Rozhodl se tedy, že nechá to dítě co nejdříve zabít. Neměl ale tušení, kde
Ježíše hledat, a proto k sobě znovu povolal tři mudrce:
„Až naleznete toho nového krále, vraťte se a povězte mi to, abych tam i já mohl jít a poklonit se mu“
a nechal je odcestovat do Betléma.
Sotva se mudrci vydali na cestu, opět se jim na večerní obloze ukázala zářící hvězda, která je dovedla tam, kam měli namířeno – do Betléma, kde skutečně nalezli děťátko s maminkou Marií. Mudrci
poklekli na zem, obdarovali novorozeňátko svými vzácnými dary a vzdávali mu poctu. Klaněli se královskému dítěti, dobrému králi celého světa. Odcestovali pak zpět do své země, ale k Herodovi se už nevrátili, protože tušili, že Herodes nemá dobré úmysly.
Poté, co mudrci odešli, ukázal se Josefovi ve snu anděl a promluvil k němu:

Zpravodaj obce Mrsklesy
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„Král Herodes prohledává celý Betlém. Chce nalézt Ježíše a zahubit ho. Ihned vstaň, vezmi dítě
i jeho matku, a uteč s nimi do daleké země – Egypta. Zůstaňte tam, dokud ti neřeknu, že se můžete vrátit.“
Josef tedy vstal a ještě v noci s dítětem a matkou odešli do Egypta. Za nějaký čas Herodes zemřel.
Anděl opět přišel ve snu za Josefem a řekl mu, že nyní se už mohou vrátit domů, do Nazaretu …
Šárka Zdařilová

<><><> Seznamujeme se <><><>
Dosoudilová Jarmila, 83 let
V Mrsklesích od roku 1949

Rozdíl Mrsklesy dnes a před lety?
Víte, když přijdu domů, ani si nenašlapu,
v Mrsklesích už se neumažete od hlíny. Byly
radosti a samozřejmě i nemálo starostí a ztrát.
Dnes se vytratila společenskost a soudržnost
lidí. Tehdy jsme byli mladí … a dnes už vzpomínám jen na to dobré.
Vaše nejoblíbenější jídlo?
V jídle nejsem vybíravá, vařím a jím ráda. Mám
svůj recept na domácí nudle. Doufám, že jimi
dělám rodině, známým a svým přátelům radost.
Nesplněné sny?
Nemám nesplněné sny. Měli jsme pěkné manželství, na manžela s láskou vzpomínám.
Vaše radosti?

Vaše zaměstnání v minulosti?
V mládí jsem byla v domácnosti, pak v naší
masně, co jsme měli v domě. Dále v masně
v horním obchodě, tam co je dnes palírna. Vyučená řeznice nejsem, ale zkoušky jsem si dělat
musela. Tehdy se dělaly v Sobotíně. Několik let
jsem pracovala v Moravii.
Vaše koníčky?
Ráda štepuju, ale to už se dnes ani nedělá.
(pozn. To není štepování, to je umělecké dílo!)
Mým koníčkem je domácnost, drobné hospodářství, zahrádka, i když tady už potřebuji na těžší
práce pomocníky. Po smrti manžela mi pomáhají manželé Smékalovi. Za to jim chci touto cestou poděkovat. Můj největší koníček je tanec.
S manželem jsme tančili, když to jen šlo. Nebyly
televize, v rádiu krásně hráli a my doma tančili.
Moje nejoblíbenější byla mazurka. A víte, jak
jsem relaxovala? Pro mnohé nezvyklé, ale já se
tím uklidnila. Česala jsem svému muži vlasy.

Velkou radostí je pro mne rodina mé dcery.
Dnes už mám kromě tří vnoučat i tři pravnoučata. Žijí všichni v Německu, ale starají se o mne,
jak jen to jde, máme se rádi. Jsem šťastný člověk.
Vaše plány do budoucna?
Mám spíše přání. Užívat si v klidu a bez velkých
zdravotních potíží důchodu, být ještě dlouho
soběstačná. To není málo – mnoha lidem se to
bohužel nepodaří.
Na co se v nejbližší době těšíte?
V lednu máme na Kovákově posezení s rodinou
a budu „holky“ učit, jak udělat moje nudle
(smích). Ráda se účastním pobožností v naší
místní kapličce, na které nás čas od času pozve
pan Sláma.
Váš vzkaz spoluobčanům?
Buďte zdraví a mějte krásné svátky!
Vaše životní motto?
Celý život se řídím radami maminky a funguje
to. Za to mamince děkuji.
Děkuji za rozhovor. Simona Buriánková

Zpravodaj obce Mrsklesy
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<><><> Z historie naší obce <><><>
PŘEDSTAVENÍ ZANIKLÝCH ORGANIZACÍ: DOBROVOLNÍ HASIČI - MÍSTNÍ POŽÁRNÍ SBOR – 1. ČÁST.

Boj člověka proti požárům, přesněji řečeno, snahu zvládnout oheň, zahrnuje celé lidské dějiny.
S rozvojem průmyslu a zemědělství, kdy případné požáry nebylo možné jen "ulévat" vědry s vodou, byly
vyžadovány znalosti, připravenost a fyzická úroveň zasahující skupiny. Hašení požárů začalo vyžadovat
kvalitní techniku a odborně vycvičený tým hasičů, což představuje nemalé finanční výdaje. Proto v menších obcích, které neměly peníze na vydržování placených hasičských sborů, docházelo postupně ke
sdružování nadšenců, kteří se organizovali v prvních dobrovolných hasičských sborech. Svůj volný čas
i nemalé prostředky věnovali službě a pomoci spoluobčanům nejen při boji s požáry, ale i také při mimořádných událostech, například při povodních. Fakta z minulých let prozrazují, že i v Mrsklesích tomu nebylo jinak a že organizace dobrovolných hasičů v obci existovala mnoho let a měla svoji tradici.
Nejprve
si
ujasněme
správný název organizace.
Existovala v době, kdy se neužívalo označení hasiči, nýbrž
požárníci, protože v padesátých
letech, za socialismu, došlo
k přejmenování na Český svaz
požární ochrany – místní požární sbor. Tento sbor, což jistě
starší obyvatelé obce vědí, měl
sídlo naproti „svatého křížku“.
V budově
bývala
hasičská
zbrojnice s hasičskou věží, která sloužila k sušení hadic nebo
také k pozorování možných
požárů. Další zjišťování konkrétních faktů pro mě nebylo
vůbec lehké. Pamětníci sice
věděli, že hasiči v obci fungovali, ale podle již dřívějších zkušeností vím, že přesné informace se nejlépe
zjišťují hlavně z dochovaných dokumentů. Naštěstí zůstal starý kufr plný původních spisů a několika
diplomů a ocenění za vykonanou práci. Nejzajímavější údaje jsou obsaženy v rukopisně vedené knize
Zápisy členských schůzí. Zjišťuji, že první zápisy jsou datovány od roku 1962 a jsou vedeny až do roku
1971, potom se nahodile setkávám s jednotlivými záznamy, které končí rokem 1983-1984, což lze považovat za zánik organizace. Setkáte se tu se jmény, která dobře znali obyvatelé, jež jsou dneska
v důchodu nebo bohužel již nejsou mezi námi.
Tolik k úvodu o požárním sboru, který v obci pracoval v době socialismu, pomáhal občanům, účastnil se hasičských soutěží, ale bohužel zanikl. Dnes se o požární bezpečnost obce stará hasičská jednotka z Velké Bystřice, s nimiž mají Mrsklesy podepsanou smlouvu. Ale ať již nás chrání hasiči z vedlejší
obce nebo z vlastní, jejich nejdůležitějším úkolem zůstane záchrana životů ohrožených osob a posléze
i jejich majetku. Tomuto humanistickému poslání zůstávají věrni do dnešních dnů bez ohledu na to, jedná-li se o dobrovolného hasiče či hasiče z povolání. V dalším díle se budeme věnovat konkrétní a detailní činnosti v historii místních požárníků v Mrsklesích.
Roman Sedláček
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Jedna bába povídala
Bába o vánocích mlčí,
ale my Vám chceme nabídnout trochu sváteční „kultury“ z blízkého okolí.

24. 12. 2014

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici

25. 12. 2014

ŽIVÝ BETLÉM

26. 12. 2014

ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ folklorního

31. 12. 2014

VÁNOČNÍ KONCERT

31. 12. 2014

SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ

v 17.00 hodin před farním kostelem ve Velké Bystřici

souboru Haná v 18.00 hodin
v sále KD Nadační ve Velké Bystřici
(Hanácký mužský sbor Rovina a cimbálová muzika
Strunky) v 16.00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
tří obcí VE VRTOVĚ na Prostředňáku od oběda

do setmění
31. 12. 2014

sILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ U KAMENNÉ BOUDY mezi obcemi Doloplazy,
Tršice a Velký Újezd

Účastníci zájezdu, který se konal 3. 10. 2014 na hrad Sovinec a do Pradědovy galerie, děkují obecnímu
úřadu za pořádání zájezdu pro „starší“, který se opravdu vydařil a na kterém jsme byli velmi spokojeni.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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NA KOVÁKOVĚ MÁME KONEČNĚ HOTOVO.

Redakce Zpravodaje Vám přeje:
Hodně štěstí v novém roku,
radost, zdraví v pevném kroku,
lásku, štěstí, pochopení,
bez nich život šťastný není.
PF 2015
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