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Vizualizace Multifunkčního obecního domu v Mrsklesích
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám první vydání Zpravodaje roku 2015 a využíváme tohoto prvního příspěvku, abychom Vás podrobněji seznámili s rozpočtem a především s investicemi naší obce v tomto roce. Rozpočet na rok 2015 byl schválen ve výši 36 mil. Kč v příjmové i výdajové části.
Hlavní příjmovou část tvoří daňové příjmy, příjem ze skládky odpadů a příjem z dlouhodobých finančních transferů. Výdajovou část tvoří výdaje na údržbu majetku, na správu, výdaje investiční a výdaje
na dlouhodobé uložení financí.
Pro tento rok je hlavní investicí stavba „Multifunkční obecní dům v Mrsklesích“. Výstavba bude zahájena v měsíci dubnu 2015 a to nejprve demolicí stávajícího objektu, který je přistaven ke kulturnímu domu. Poté bude následovat samotná výstavba, která potrvá 10 měsíců. Předpokládaná hodnota díla je
8 mil. Kč bez DPH. Konečná cena díla je nejnižší nabídnutou cenou v podlimitním zjednodušeném řízení
veřejné zakázky. S návrhem tohoto multifunkčního domu se máte možnost seznámit na
www.mrsklesy.cz nebo ve vývěsce obecního úřadu.
Další nemalou investicí bude obnova vybavení dětského hřiště v Mrsklesích u hostince. Na stávající
dřevěné sestavě se skluzavkou byly již v minulosti postupně provedeny opravy a výměna některých částí. Nyní je ale ve velmi špatném stavu hlavní nosná konstrukce, kterou nelze opravit a její výměna je
vzhledem ke stavu ostatních prvků neekonomická.
Zpracovává se projektová dokumentace na cyklostezku s chodníkem do Mariánského Údolí a očekáváme, že i přes určité složitosti projektu získáme do 31. 1. 2016 na tuto stavbu stavební povolení.
Dalším úkolem je příprava projektu na rozšíření naší mateřské školy. Nyní je v mateřské škole maximální počet dětí a pouze jedna třída, která slouží jako pracovna, tělocvična i ložnice. Stávající prostory
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s ohledem na počet narozených dětí v roce 2014 tak nebudou z kapacitních důvodů dostačující. Do budoucna pak i při menším počtu dětí budou dvě místnosti výhodou. Máme také v úmyslu připravit projekt
na garáže pro obecní techniku a strojní vybavení. V současné době máme garáže pronajaté a jsou mimo
centrum technického zázemí.
Pokračují finanční výdaje na optiku, které se týkají především zafukování vláken a připojení jednotlivých domácností k internetu. Nemalé výdaje budou ještě do čistírny odpadních vod. Zde potřebujeme
dořešit kalovou koncovku tak, abychom zamezili zdlouhavé či nákladné likvidaci kalů z čištění odpadní
vody.
Protože již máme dokončeny stavby inženýrských síti v obci, musíme se zvýšenou měrou věnovat
péči o veřejnou zeleň. Jedná se o údržbu stávající okrasné výsadby a v několika případech i o novou
výsadbu stromů tam, kde se v minulosti provedlo jejich pokácení.
Závěrem Vás prosíme o vzájemnou ohleduplnost při parkování aut na Kovákově a při dodržování
základních pravidel ukládání tříděného odpadu, jako je čistota, co nejmenší objem a hlavně používání
správných kontejnerů určených dané komoditě. O zodpovědné chování prosíme i majitele psů - při pohybu v obci musí být psi na vodítku a upozorňujeme na povinnost majitelů uklidit po svém psovi exkrementy. Snad tato prosba přispěje k pohodovějšímu životu v naší obci nás všech.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

<><><> Dění v obci <><><>
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Děkujeme touto cestou Turistickému
oddílu Mrsklesy za příkladnou pomoc
při organizaci Tříkrálové sbírky v naší
obci. Díky koledníčkům a vedoucím
skupinek se podařilo sestavit tři skupinky, které v naší obci vybraly
11.055,- Kč. Celkový výtěžek sbírky za
děkanát Olomouc činí 1.305.803,- Kč.
Z těchto finančních darů Charita Olomouc zvýší dostupnost péče o těžce
nemocné a umírající, rozšíří fond přímé
pomoci pro osoby v akutní krizi, rozvine
centrum materiální pomoci nebo podpoří sociální bydlení uživatelů služeb
střediska Samaritán pro lidi bez domova. Charita Olomouc děkuje za vaši solidaritu a štědrost.
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE S OPERETKOU
Na přání našich starších spoluobčanů byli
k nám pozváni sólisté uměleckého souboru
opera a opereta z Moravského divadla Olomouc. V neděli 15. února proběhlo nádherné
představení operetních a muzikálových melodií. Byl to skutečný umělecký zážitek v podání
profesionálů, kterými byli paní Lea Vítková,
Milada Jedličková a pan Jiří Přibyl. Za jejich
úžasný výkon jim bylo poděkováno bouřlivým
potleskem hojného počtu nadšených diváků.
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Informace z obce
BRIGÁDA - UKLIĎME SPOLEČNĚ OKOLÍ NAŠÍ OBCE
V domácnostech se zpravidla provádí jarní úklid a my opět zveme ochotné a dobrovolné brigádníky, děti
i dospělé na jarní úklid okolí naší obce. Sraz všech účastníků bude v sobotu 21. 3. 2015 v 15.00 hodin
na křižovatce u parčíku v Mrsklesích a ve stejnou dobu na Kovákově u dětského hřiště. Vezměte
s sebou kamarády, rukavice a především dobrou náladu. Pro všechny účastníky bude odměnou táborák
s opékáním špekáčků.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pátek 25. dubna 2015 budou v naší obci na obvyklá místa přistaveny kontejnery na velkoobjemový
odpad, odvezeny budou v pondělí 27. dubna. Opět upozorňujeme na udržování čistoty kolem kontejnerů, na řádné ukládání odpadu do kontejnerů a na ohleduplnost především stavebníků, kteří jsou povinni
likvidovat stavební odpad na své náklady. V sobotu 26. dubna se uskuteční mobilní svoz nebezpečného
odpadu, který bude probíhat v těchto časech: 8.00 hod. autobusová zastávka na Kovákově, 8.20 hod.
v Mrsklesích u hostince a v 8.40 hod. u kapličky. V uvedenou dobu na určená místa dopravte tento odpad včetně vysloužilých elektrospotřebičů. Skládkování tohoto odpadu před jeho odvozem
je z bezpečnostních důvodů zakázáno!
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – POVINNOST OBCE
Novela zákona o odpadech s účinností od 1. 1. 2015 zavádí pro obce povinné třídění kovů a biologicky
rozložitelného odpadu. Je připraven návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Mrsklesy v souladu s novelizací zákona o odpadech, který bude
předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Novinkou pro Vás občany je umístění kontejneru na kov,
do kterého je možné vkládat plechové obaly od potravin a ostatní drobné nepotřebné železo. Kontejner
bude umístěn na sběrné místo tříděných odpadů v Mrsklesích u hostince. Sběr rozměrného železného
odpadu bude zajišťován tak jako obvykle sběrem, který organizuje TJ SOKOL Mrsklesy. Další povinností
pro obec je zajištění odvozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Poskytnutím kompostérů do
jednotlivých domácností je systém třídění tohoto odpadu celkem zajištěn. Další způsob odvozu a likvidace především rostlinného odpadu bude zahájen 16. května přistavením velkoobjemových kontejnerů na
stanovená místa v pravidelných týdenních intervalech. Doufáme, že výsledek poctivého třídění veškerých odpadů z domácností se projeví na snížení objemu svozu komunálního odpadu. Musíme Vás upozornit, že pracovníci svozové firmy nebudou vyprazdňovat popelnice, ve kterých bude odpad rostlinného
původu.
ZA JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ OBEC MRSKLESY
Obec Mrsklesy vyhlašuje 4. ročník soutěže „Nejhezčí letní květinová výzdoba domu“. V měsíci
červnu a červenci tohoto roku bude redakční rada pořizovat fotografie domů, které je upoutají svou letní
květinovou výzdobou a k 25. 8. provede jejich vyhodnocení. Dne 29. srpna na akci „Rozloučení
s prázdninami“ budou výsledky soutěže zveřejněny.
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, že naše obec opět krásně rozkvete.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU V MRSKLESÍCH
V době od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015 budou vždy mimo objednané termíny volně přístupné veřejnosti
obě hřiště. V pracovní dny od 14.30 do 19.30 hodin, v sobotu a neděli bude hřiště otevřené již od
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10.00 hodin. Hrací plochu na stanovený den a čas je nutné si předem objednat nejlépe přímo na obecním úřadě nebo u správce hřiště. Každý z účastníků na hřišti je povinen řídit se provozním řádem sportovního areálu. Ten, kdo nemá předem objednaný termín pronájmu a využívá hrací plochu, musí hřiště
opustit a uvolnit je tomu, kdo dle rozpisu má zajištěný pronájem. Rozpis je ve vývěsce sportovního areálu. Správce je přítomen pouze při sportovních (fotbalových) utkáních.

Pozvánky na obecní akce
STAVĚNÍ MÁJE

DEN MATEK

Společně s TJ SOKOL Mrsklesy Vás srdečně
zveme na tradiční stavění májky, které
se uskuteční v pátek 1. května od 18.00 hodin
na Kovákově. Přijďte pomoct ozdobit (úkol pro
děvčata) a postavit (mužská činnost) tu naši
májku. Odměnou bude vlastnoručně opečený
špekáček.

Zveme všechny maminky, babičky, prababičky
a ostatní veřejnost na oslavu Dne matek, která
se uskuteční v sobotu 16. května ve 14.00 hodin
v kulturním domě v Mrsklesích. Na programu je
vystoupení dětí z naší mateřské školy a taneční
vystoupení maminek. Pro všechny bude
připraveno občerstvení.

Společenská kronika
Narodili se…

Eliška Gvozďová

Ať se ti mezi námi líbí.
Naši jubilanti…

Opustili nás…

Anna Nádvorníková

Upřímnou soustrast

Brigita Smékalová, Jan Sigmund, Jarmila Dosoudilová, Vlasta Neužilová,
Rostislav Ďásek, Danuše Hekelová, Daniela Partyková, Josef Kubíček,
Ivan Hrabský, Stanislav Říhovský

Přejeme Vám pevné zdraví, spokojenost
a mnoho krásných zážitků v dalších letech.
Uveřejňujeme jubilanty ve věku 70, 75, 80 let a od věku 80 let pak každý rok.

<><><> Seznamujeme se <><><>
Zdeněk Faktor, 78 let, v důchodu
V Mrsklesích od roku 1968

Jak vnímáte rozšiřování obce?
V dnešní době je trend stěhovat se z města
na vesnici jako je ta Naše. My se tomu neubráníme a jdeme s dobou, jen se tomu musí dát
správný směr, aby se i nové generace zapojily
do dění v obci.
Vzkázal byste něco spoluobčanům?
Ano, pro všechny v dědině vstřícnost a ochotu
se domluvit. Nezáviďte si a nepomlouvejte se.
Máte nějaké oblíbené místo kam rád chodíte?
Ano, do hospody.
Jaká akce nebo služby Vám zde chybí?

Co vás přivedlo do Mrskles?
Hlavně má manželka a vojna.

Chybí mi veškeré akce, kterých se lidé zúčastňovali dobrovolně a ne za cílem zisku, jako byly
akce na zvelebení obce, brigády a tak podobně.
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Čtete zpravodaj, jak se Vám líbí?

Co byste za žádnou cenu nikdy nevyměnil?

Na místní poměry vcelku dobrá drbna (smích).

Svoji ženu.

Umíte vařit?

Jsou nějaké věci, které Vás zaručeně naštvou?

Ano, od 14 let jsem se toulal po internátech, tak
jsem se naučil dobře vařit.

Lhaní, blbost druhých, závist a faleš.

Máte nějaké nejoblíbenější jídlo?

Co je Vaším koníčkem?

Ani ne, mám rád vše co je dobré.

Mým koníčkem je práce se dřevem. Menší vyřezávání, drobné opravy domácího nábytku, sem
tam výroba psí boudy či králíkáren. Také si rád
vyluštím pár křížovek a osvěžím si své mozkové
závity.

Čemu v obchodě neodoláte?
Dobré uzenině, klobásce či tlačence. Dá-li se to
říci takto, neodolám tomu, z čeho se dá udělat,
či ukuchtit něco dobrého k jídlu.
Co nejraději sledujete v televizi?
Pořady o přírodě, historii a o dějinách druhé
světové války.
Vzpomínáte někdy na staré časy?

Vaše životní motto?
Žij a nech žít.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se: Romana Trnovcová

Poměrně často, byl jsem mladý a krásný
(smích).

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Jako první bychom chtěli určitě zmínit Tříkrálovou sbírku, které se oddíl účastní tradičně každý rok.
Na začátku ledna se nás sešlo na tuto pochůzku nečekaně dost. Děti byly rozděleny do třech skupinek
po třech nebo čtyřech dětech. Protože kluků bylo víc než holek, tak jednu skupinku tvořili jen kluci, kteří
to s vervou zvládli na jedničku. Tímto bychom chtěli pochválit všechny děti za to, jak zvládly chodit
2 dlouhé hodiny v chladném počasí a koledovat. Děkujeme také paní Šustkové za pomoc s doprovázením skupinek. Děti čeká ještě odměna od Charity Olomouc, kterou si určitě zaslouží.
V rámci naší celoroční hry „Z pohádky do pohádky“ jsme se vydali za Mrazíkem, dokud byl ještě
sníh. Na Kovákovském kopci jsme
se vyřádili až až. Nezapomněli jsme
rozfrčet naše Pinďolíno v čele
s vedoucími, ale jen jednou se nám
podařilo dojet do cíle. I když byla
brzo tma, tak oddíl si děti moc užily
a my vedoucí taky. Příště bobujeme
s baterkami.
Aby toho nebylo málo, tak jsme
si také promítli film Příběh žraloka.
Z minuty na minutu jsme se ocitli
v oceánu mezi rybími kamarády.
Donesli jsme si popcorn, chipsy
a bylo nám jak v kině.
Tento školní rok nás čeká ještě
mnoho akcí. Chtěli bychom se vydat na zmrzlinu do Velké Bystřice a na závěr uspořádat každoroční
spaní v klubovně, kdy naladíme pořádnou atmosféru na prázdniny. A když budou děti hodné, dostanou
i nějaké překvapení na poslední schůzce. A co to bude? To prozradíme až v dalším Zpravodaji.
Barča- Honza- Keliška
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<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Ahoj jaro!
„Sluníčko už pěkně rozehřálo led a sníh,
sněženka nám z trávy mává, ptáčci zpívaj ve větvích.
Vyjdeme si na procházku, na hřišti si budem hrát,
z písku hrady postavíme, ahoj jaro, pojď si hrát!“
Konečně už máme zimu za sebou
i s perfektní lyžovačkou na kopci
v Hlubočkách a bobováním a stavěním
sněhuláků na školní zahradě. S jarem
na nás čekají nové příjemné akce.
Těšíme se na Velikonoční workshop pro
mateřské školy na hradě Šternberk, začátek plaveckého kurzu, karneval ve
školičce, na jarní bruslení za školou,
malování s malířem, loutková divadélka,
návštěvy kina ve Velkém Týnci
a v neposlední řadě velikonoční tvoření
ve školičce.
Největší radost nám ale udělá
nové vybavení školní zahrady, na které
Malíř Lubomír Dostál učí děti malovat
si hrajeme nejraději. Přibude nám dobrodružný most, houpačky, provazový žebřík a viklavá kláda. Také připravujeme vystoupení pro maminky
ke Dni matek, chystání nám zabere spoustu času a úsilí. V plánu máme také dlouhé vycházky do přírody
za poznáním. Začátkem dubna bude zápis do mateřské školy, kdy přivítáme mezi sebe nové kamarády.
Přejeme Vám všem krásné veselé duhové jaro.
Všichni z Mateřské školy Mrsklesy

<><><> Slavnosti roku <><><>
9. květen 1945 - den, kdy v Evropě skončila 2. světová válka
Je začátek května 1945, Berlín už je pár dní dobyt, Adolf Hitler je už pár dní po smrti. Ale konec války ještě není. I když ze severu a z východu se blíží sovětská armáda a na západě už překročili české
hranice Američané, téměř celé Čechy a Morava jsou ještě pod kontrolou nacistů. Praha v té době vypadá jako mírumilovné město, na rozdíl od všech okolních metropolí, které leží v troskách. Ale už za pár
dní budou i tady tisíce mrtvých.
5. květen - tehdy všechno začíná. Do Prahy pronikají zvěsti o povstání jiných českých měst, která
nechtějí nečinně čekat na osvobození. Spontánně se vyvěšují české vlajky. Ozbrojený odpor už delší
dobu plánují i odbojové organizace. Vše vypukne, když rozhlas začne vysílat česky: „Voláme českou
policii, české četnictvo, vládní vojsko, přijďte ihned k budově československého rozhlasu.“ Začíná pět
dní, které vejdou do historie jako Pražské povstání. Patnáctitisícová německá posádka v Praze totiž nepokoje nemůže tolerovat a tak se o rozhlas bude bojovat. Přijíždí sem 90 příslušníků SS. Proti nim jsou
čerstvě vyzbrojeni odbojáři a přidají se i lidé z ulice. Jednotka SS se nakonec kryje ve sklepech a povstalci pálí z pušek z oken a okolí. Nakonec přijíždějí hasiči s plánem Němce vyplavit. Nacisté se vzdají,
což je první velké vítězství povstalců. Ale těžké časy ještě přijdou.
6. květen - k Praze se z Moravy blíží celá německá armáda pod vedením polního maršála Schörnera. 900.000 Němců má jediný cíl. Probít se stůj co stůj do amerického zajetí na západě. Ale musí jít přes
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Prahu, protože jinudy než přes její mosty rozumná cesta pro tolik vojáků prostě nevede. Povstalci
se však rozhodnou postavit jim do cesty barikády. Po celé Praze jich vyroste přes 2.000. Třeba
v Karlově ulici u Karlova mostu. Nebo na Trójském mostě, kde se očekávají hlavní kolonie Němců. Ti se
hrnou ku Praze a nemají žádné skrupule. Kdo stojí v cestě, toho bez milosti zastřelí. Takhle srovnají
se zemí třeba celou vesnici Javoříčko. Před barikády pak ženou zajaté Čechy jako živé lidské štíty.
A pomáhají si vším, co ještě mají k dispozici. Dělostřelectvem ostřelují Prahu a dokonce ji i bombardují
letadly. Takové převaze povstalci, vyzbrojeni jen lehkými zbraněmi, nemohou dlouho čelit sami. Američané by mohli přijít na pomoc ještě ten den, vždyť z dobyté Plzně to mají jen 90 km, ale kvůli dohodám
se Sověty nesmějí. Rudá armáda sice spěchá od Berlína, ale ještě ani nevstoupila na české území. Na
pomoc tak přicházejí nejméně pravděpodobní spojenci – Vlasovci. 20.000 ruských odpůrců Stalina, kteří
až do této chvíle bojovali po boku Němců. Teď na konci války si však chtějí u spojenců vylepšit reputaci
a z prostoru kolem Berouna vyrážejí do Prahy. Mají těžkou techniku včetně děl a úplné likvidaci povstání
opravdu zabrání.
7. květen - celá situace se radikálně mění. V Remeši totiž zbylé vedení nacistické říše podepisuje
kapitulaci. V ní se praví, že následující den 8. května ve 23.00 musí všichni Němci složit zbraně a vzdát
se přesně na tom místě, kde se zrovna nacházejí. A Němci se za každou cenu chtějí vzdát Američanům.
Proto je třeba se k nim za každou cenu probít. Jde doslova o hodiny. Zesilují ostřelování. Dělostřelecká
palba z Letné zničí starobylou Staroměstskou radnici. Ale totálně zabarikádovanou Prahou se procpat
nedokáží.
8. květen - přichází rozuzlení. Velitel německé posádky v Praze Rudolf Toussaint musí chtě nechtě
jednat s velitelem povstání generálem Karlem Kutlvašrem. Vyhrožuje mu, že celou Prahu srovná se zemí. Ve čtyři hodiny odpoledne nakonec uzavřou oboustranně přijatelnou dohodu. Němci složí těžké
zbraně výměnou za volný průjezd městem. V podvečer už spěchají po ucpané plzeňské a strakonické
silnici směrem k americkým liniím.
9. květen - brzy po půlnoci doráží do Prahy první tanky Rudé armády. Obsazují budovy, které nestihli Němci včas opustit. Se zajatými esesáky udělají lidé krátký proces.
Pro lidi této země i pro historiky to bude navždy 9. květen, kdy v Evropě skončila nejstrašnější válka
v dějinách. Z novodobých politických důvodů tento svátek slavíme 8. května.
Sepsala: Šárka Zdařilová

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Svého koníčka nám představí paní Radka Antoníčková.
Kdo nebo co je tvým koníčkem?
Dnes se budeme držet názvu rubriky doslovně, protože
mým koníčkem jsou koně a práce s nimi.
Jak dlouho se už koňmi zabýváš?
Začala jsem, když jsem byla v 1. ročníku na střední
zemědělské škole. Takže už dlouho. Pod školu patřila
i jezdecká dráha na Lazcích. Tam jsem se v rámci praxe
začala dobrovolně o koně starat a propadla jsem jim.
Můžeš nám sdělit nějaké podrobnosti nebo zajímavosti?
Na Lazce jsem tehdy vzala i svoji kamarádku a spolužačku Lenku, které láska ke koním také vydržela dodnes.
Když jsme se totiž 5 let po skončení školy potkaly, měla
kromě manžela a dcerky také stáj s koňmi. A tak jsem
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začala chodit ke koním k ní a chodím dodnes, většinou tak 2 - 3x týdně. Staráme se o 15 koní, polovina
je mé kamarádky, ostatní tam mají jejich majitelé ustájené. Část koní je sportovních, část koní je tam už
„důchodců“ a jsou tam na dožití. Je nás tam 7 žen ve věku 18 – 46 let.
V souvislosti s ježděním na koních mě napadá i otázka. Co ty a pády z koní a případné úrazy?
Jasně, že nějaké pády byly, ale naštěstí žádné zlomeniny. Jen jednou mě shodil kůň tak, že jsem mu
přeletěla přes hlavu a když mě pak přeskakoval, tak mi „šmrncnul“ do žeber. Ta byla jen naražená, ale
játra pod nimi měla 2 praskliny a tak jsem si i poležela v nemocnici.
Co ti tento „koníček“ přináší?
Koně mi přináší duševní pohodu, relaxaci a pocit uspokojení. Mám radost, když se den vydaří, koníci
spolupracují a všechno, co mělo být hotovo je splněné. Říká se také, že nejkrásnější je svět z koňského
hřbetu a s tím se nedá než souhlasit. Také si „užíváme“ pohodu s holkama ze stáje. Naší specialitou
jsou špekáčky na vidlích. Má to velkou výhodu, že se opékají špekáčky pro hodně lidí současně, jen jsou
ty vidle trochu těžké na držení (smích).
I přesto, že koně jsou časově hodně náročný koníček, zbývá čas i na nějaké jiné hobby?
Mým dalším koníčkem jsou knížky. Čtu detektivky, thrillery i romány pro ženy, jen to nesmí být žádné
sladké srdceboly.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková

<><><> TJ Sokol <><><>
ŠIBŘINKY A DĚTSKÝ KARNEVAL

Každým rokem buď poslední víkend v únoru, nebo první víkend v březnu pořádáme dvě nejnáročnější akce z našeho plánu činnosti a to Šibřinky a Dětský karneval. Letos se konal již 51. ročník
v termínu 7.- 8. 3. 2015. S přípravou akcí začínáme již v pátek, kdy musíme nazdobit sál, zajistit nákup
občerstvení, připravit tombolu, nafouknout balonky pro děti. V sobotu pokračujeme dopoledne přípravou
občerstvení. Chlebíčky a chuťovky si chystáme sami, výborné cukroví nám peče Romča Nosková.
Sobotní Šibřinky ozvučila kapela YANTAR z Velké Bystřice, která vystoupila s novou zpěvačkou
a jejich produkce byla výborná. Masek se sešlo hodně, výběr třech nejlepších jsme nechali na kapele.
Na třetím místě se umístil Biatlonista, na druhém místě Květinové děti a první místo vybojoval Černošský
pár. Zpestřením Šibřinek je také tombola, ve které bylo 33 cen. První cenou byla poukázka v hodnotě
2.000 Kč od Obce Mrsklesy. I touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům za jejich dary.
Šibřinky skončily o půl třetí ráno a nás pořadatele ještě čekal úklid sálu.

Přestože v neděli bylo venku počasí přímo jarní a lákalo k procházce do přírody, sešlo se na Dětský
karneval více než 50 dětí a spolu s rodiči zaplnili celý sál. Letos poprvé jsme oslovili agenturu ohledně
zajištění programu a myslím, že volba byla dobrá a král a dvě princezny si pro děti připravili bohatý program plný tance a soutěží. My jsme děti odměnili pitíčkem a bublifukem a na závěr nemohlo chybět odstřižení hroznu balónků.
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Myslím, že obě akce se stejně jako v minulých letech vydařily a snad byli všichni přítomní oba dny
s naší organizací spokojeni. My jako pořadatelé jsme spokojeni byli a všem děkujeme za to, že přišli.
Budeme se těšit na dalších akcích na viděnou.
Lucie Vaculíková

SK Mrsklesy
Rozlosování pro jarní část soutěže 2015
Kolo Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

03.04.2015

PÁ

19.15 PSG 2010 : SK Mrsklesy

Slav

Tomiga

2.

11.04.2015

SO

9.30

Mrsk

Bartl

3.

19.04.2015

NE

10.00 Sokol Pohořany : SK Mrsklesy

Poh

Michal

4.

25.04.2015

SO

9.30

Mrsk

Bartl

5.

01.05.2015

PÁ

10.45 Olpran : SK Mrsklesy

Milo

Říha

6.

09.05.2015

SO

9.30

Mrsk

Bartl

7.

13.05.2015

ST

16.45 RK Dachi : SK Mrsklesy

Slav

Švancara

8.

20.05.2015

ST

20.15 FC Creditas : SK Mrsklesy

Milo

Švancara

9.

31.05.2015

NE

9.30

Mrsk

Sanetrník

10.

04.06.2015

ČT

18.30 Hurikán : SK Mrsklesy

VB

Bartl

11.

13.06.2015

SO

9.30

SK Mrsklesy : FC Skunk

Mrsk

Sanetrník

12.

16.06.2015

ÚT

18.00 Mix junior : SK Mrsklesy

Milo

Švancara

13.

27.06.2015

SO

9.30

Mrsk

Sanetrník

SK Mrsklesy : MK Jívová

SK Mrsklesy : Restoma

SK Mrsklesy : Atl.Bystrovany

SK Mrsklesy : Rio de Blatec

SK Mrsklesy : Dorespo Lošov
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Pozvánky na sokolské akce


V sobotu 28. března 2015 od 14.00 hodin se těšíme na Vaši návštěvu na naší VELIKONOČNÍ DÍLNĚ. Již pošesté si můžete vyzkoušet zdobení kraslic (letos
opět 2 nové druhy), vyrobit si nebo zakoupit věneček nebo jarní dekoraci na
stůl a 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 11. dubna 2015 od 17.00 hodin se koná POSEZENÍ U PÍSNIČKY
S HARMONIKOU nejen pro naše seniory.



V pátek 1. května zveme všechny 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 30. května 2015. Opět plánujeme pěší turistický výlet s návratem na Kovákov, kde
proběhnou hry na hřišti a kácení májky.

<><><> Z historie naší obce <><><>
PŘEDSTAVENÍ ZANIKLÝCH ORGANIZACÍ: DOBROVOLNÍ HASIČI - MÍSTNÍ POŽÁRNÍ SBOR – 2. ČÁST

Stále se zabýváme požárním sborem, který fungoval v obci řadu let a měl běžně kolem šedesáti
členů, v šedesátých letech jejich počet dokonce přesahoval sto osob. Požární sbor patřil k největším
spolkům v obci a točil se kolem něho pracovní i kulturní život. Proto jsem se rozhodl, že začnu pěkně
popořádku a pokusím se vypátrat počátek vzniku organizace. Od pamětníků jsem se dověděl, že hasiči
fungovali i za 2. sv. války, ale to mi nestačilo. Rozhodl jsem se pro mravenčí práci a začal pátrat ve starých záznamech a po dlouhém pročítání spisů jsem se jednoho dne dopídil přesného data vzniku organizace. Moje překvapení bylo veliké, protože jednatel sboru pan Oldřich Lízal zapsal v roce 1968 informaci ověřenou Okresním výborem Československého svazu požární ochrany, že místní jednota byla
založena dne 15. 8. 1903. To znamená, že k datu zápisu této informace do místní spisové knihy slavil
sbor již 65 let trvání. Bohužel
z předválečných let nevíme
o žádných dochovaných záznamech. Jakou cestou tedy
dále? Oficiální cestou, která je
zapsaná v dostupných písemnostech a popisuje kratší dobu
existence sboru nebo neoficiální cestou přes dochované
vzpomínky žijících občanů –
pamětníků? Tato cesta je bezesporu rozsáhlejší, avšak nepodložená, povídavá a šťavnatější, avšak uchovaná pouze
v pamětech lidí.
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A touto cestou jsem zjistil, že hasičský sbor fungoval i v období 2. sv. války, protože pamětníci si
vzpomínají na starší dřevěné auto, které mělo znaky s německými nápisy Nűrklowitz (Mrsklesy), dále na
znaky hákových křížů na hadicích, se kterými se cvičilo i v poválečné době a také na hasičských přilbách
byly německé znaky, které se zamazaly nebo zaškrabaly. Po válce měl hasičský sbor původní sídlo
v místě přístavby KD (dříve klubovna Pionýrského oddílu). Zde bývala „hasičárna“ a také vjezd pro techniku, který je dnes už zazděný. Bývala tam veliká vrata, ze kterých vyjížděla Tatra 805 v khaki
barvě. Pravděpodobně vojenské dědictví, které
ještě nepoznalo červenou hasičskou barvu.
A nyní se již podle oficiálních záznamů dostaneme do let 1962 - 1971. K dispozici jsou
zápisy oficiálních schůzí, diplomy z hasičských
soutěží, zápisy v knize požárních hlídek, revize
a další ručně psané dokumenty. Je určitě vhodné citovat několik záznamů ze spisů, které znalec jistě ocení, protože přesně vystihují atmosféru doby:
Zápis ze srpna 1966 sděluje, že hrubá stavba nové požární zbrojnice je dokončena a bude se pokračovat v dokončovacích pracích jako: výkop
studny v dílně, instalování vodovodu, elektrorozvodů, vnitřní omítky, betonáže podlah atd.
Zápis z října 1967 již uvádí, že schůze se koná v nové požární zbrojnici, takže můžeme usuzovat,
že v roce 1967 byla dokončena její stavba, která probíhala hlavně dobrovolnými pracemi. Požární sbor
v té době potřeboval modernější zbrojnici, a proto se začala stavět tato nová budova s věží, která je
dodnes funkční, využívaná pro technické potřeby obce. Fotografie k článku věrně zachycují průběh výstavby objektu.
Další zápis číslo 15/1968 z průběhu výborové schůze místní jednoty Českého svazu požární ochrany v Mrsklesích byl velice krátký a psaný rychle. Dne 25. 8. 1968 se konala schůze v zasedací síni nové
požární zbrojnice. Většinou bývalo k projednání více bodů a tentokráte (3 dny po vstupu sovětských
vojsk) mělo jednání jen dva body. První bod zněl:
Zákaz výdeje benzínu okupantům!!! Druhým bodem
bylo schválení zapůjčení vozu pro dovoz chleba
ze Šternberka. Jsou to momenty, které přesně vystihují charakter doby a pocity obyvatel, které byly jistě
stejné v celé republice.
Další zajímavosti jsou z jednání, kde se organizovalo konání místních hasičských zábav, příprava
na požárnické soutěže, výchova mladých členů
a samozřejmě hlavní poslání hasičů – požárníků,
to jest ochrana před ohněm a podobnými živly. Sbor
zabezpečoval např. kontrolní hlídky, které v době žní
chodily po okolí a kontrolovaly, jestli nevznikají požáry nebo jestli je někdo úmyslně nezakládá. Mělo
to svůj smysl, když si vzpomeneme, že např. vlaky
byly taženy parními lokomotivami, které vypouštěly
déšť jisker, které mohly okamžitě podpalovat kdekoliv
podél železničních tratí. Také existovalo plno jedinců,
kteří nenáviděli tehdejší politický režim a žhářstvím se
tak mstili státu. A že se nejednalo jen o planou přípravu může dokumentovat skutečnost, že v lokalitě
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obce hořel na poli směrem k Velké Bystřici stoh a dále balíky slámy u vodárky nad Kovákovem. Pamětníci vyslovují domněnku, že tyto požáry založil někdo úmyslně vhozením zápalné láhve.
Požární sbor organizoval značnou část obyvatel obce a z mladých jedinců se snažil získávat své
následovníky. Pro mladé to mohl být i jakýsi druh sportu, protože požárníci - hasiči museli být fyzicky
zdatní a sportovně nadaní. Takže i konání mnoha sportovních soutěží mladým lidem nabízelo určitý druh
zábavy, odreagování se a v neposlední řadě i určitý výcvik k povinnosti ve službě. Tato činnost měla své
výsledky, mrsklesští hasiči získali mnoho ocenění v oblastních soutěžích doložených dochovanými diplomy.
A tak se pomaličku blížíme ke konci. Jak tedy datovat ukončení činnosti sboru? Některé vzpomínky
hovoří o letech 1993 či 1997, kdy na hřišti několik mladých nadšenců v hasičských uniformách předvedlo
ukázku požárního útoku. Skutečností ale je, že podle informace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dobrovolní hasiči) byl hasičský sbor v Mrsklesích oficiálně zrušen a vyřazen z jejich registru ke dni
20. 12. 2012.
Sepsal: Roman Sedláček

Jedna bába povídala
Vážení spoluobčané,
pokud venčíte svoje miláčky (psy), tak si laskavě noste s sebou pytlíčky, abyste po nich uklidili jejich
exkrementy! Určitě, kdyby měli ručičky, tak by nečekali na Vás a po sobě by si to uklidili sami. Před domem si hrabeme listí, trávu a ne exkrementy, které jste zapomněli uklidit!








Prolézačky na dětských hřištích jsou
určeny dětem do 12-ti let. Kolik pubescentů v této obci nezná svůj věk?
Kouření je povoleno od 18-ti let. Roste
počet osob, které neumí napočítat do
18.



Poskládejte název z ukradených písmen ve sportovním areálu.
Kdo ví, kde písmena visí a jaký nápis
je z nich dnes? Věc byla předána policii.

Řízení dvoustopých motorových vozidel bez řidičského oprávnění (lze získat až v 18-ti letech) je zakázáno. Neznalost těchto základních pravidel hraničí se zdravým rozumem.
Psi zuřivě štěkající celé dny a noci ruší
ostatní spoluobčany.
Vandalové, víme o vás. Anonymní
udání předáváme policii.
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