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Vážení spoluobčané,
úkol zprovoznit optiku pro domácnosti do konce června 2015 je téměř splněn. Hlavním účelem optické sítě je poskytnout stabilní připojení k internetu obcí Mrsklesy, přes které je také možné připojení
pevné telefonní linky. Další možnosti jako kabelová televize a možná i obecní rozhlas jsou budoucností.
Našim dalším úkolem je zajištění řádné konektivity, ale to už se nebude žádným negativním způsobem
dotýkat Vás občanů.
V současné době probíhá stavba Multifunkčního obecního domu, o které jsme psali v jarním vydání.
Zhotovitelem dle výsledků veřejné soutěže se stala společnost Obchodní centrum SAN s.r.o Šumperk
s nejnižší cenovou nabídkou 5.984.059,87 Kč bez DPH. Dům dle zadání bude dokončen nejpozději
31. 1. 2016. Často slýcháme dotazy ohledně toho, co všechno v tomto domě bude. V přízemí domu jsou
prostory určené pro prodejnu potravin včetně potřebného zázemí a menší sál, kapacitně pro 30 lidí
s kuchyňským koutem a sociálním zařízením. V patře budovy je projektován byt pro správce domu a
další dva jednopokojové byty, které se mohou využít i jako prostory pro poskytnutí služeb.
Dokončuje se oprava kapličky. Sokl, schody a dlážděný vchod bude v žulovém provedení. Právě na
rozhodnutí a zajištění tohoto materiálu se trochu opozdilo dokončení celkové opravy.
Úkolem zastupitelstva obce je i účelně a hospodárně nakládat s majetkem obce. Jak všichni víte,
příjem obce je prozatím velmi pozitivně ovlivněn příjmem ze skládky odpadů. Přes nemalé investice do
majetku obce má zastupitelstvo záměr nakupovat a ukládat finanční prostředky do pozemků. Pokud ně-
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kdo z občanů by měl zájem prodat obci pozemek, budeme velmi rádi, když nás budete kontaktovat. Stanovenou cenu a rozhodnutí o nákupu musí schválit zastupitelstvo obce. Předcházet však bude příprava
návrhu, který budou obě strany akceptovat.
Zanedlouho začínají dětem letní prázdniny a my jim můžeme nabídnout využití našeho sportovního
areálu, který bude v době prázdnin volně zpřístupněn denně od 9.00 hodin do 20.00 hodin, s tím, že je
třeba akceptovat objednané termíny. Budeme velice rádi, když se naše děti budou věnovat sportu a to
hlavně v prostorách k tomu určených a ne na silnicích.
Přejeme Vám všem krásné letní dny, klidné prázdniny a pohodovou dovolenou.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

<><><> Dění v obci <><><>
STAVĚNÍ MÁJE NA KOVÁKOVĚ
Poslední dubnový den byl nejen dnem ohňů a reje čarodějnic, ale i dnem, kdy se v naší obci postavila májka. Podle
britského antropologa Jamese Frazera je účelem stavěním
máje přinesení lesního ducha do vesnice a zajištění jeho
požehnání. Tak snad se nám ho dostane. Velice děkujeme
všem, kdo pomohli s organizací stavění máje, především
pak tomu, kdo daroval strom, přivezl jej a nakonec pomohl
i postavit.
OSLAVA DNE MATEK
Z důvodu prodlouženého svátečního víkendu proběhla
oslava Dne matek v sobotu 16. 5. 2015. Bohužel byl
v tomto termínu v Mrsklesích organizován vícedenní poznávací zájezd, o němž jsme předem nevěděli. Těm, kteří
se nemohli z tohoto důvodu zúčastnit, se omlouváme.
Všichni ostatní, kteří byli přítomni na této malé oslavě, projevili velkou spokojenost s vystoupením dětí z naší mateřské školy a s tanečním vystoupením maminek. Děkujeme
účinkujícím za krásné odpoledne a Vám za hojnou účast.
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DĚNÍ V SENIOR KLUBU
Poslední pátek v květnu obecní úřad zorganizoval nejen pro seniory návštěvu Moravského divadla
v Olomouci na klasickou operetu Emmericha Kálmána Hraběnka Marica. Měli jsme možnost shlédnout
nádhernou operetu s ohnivými čardáši a cikánskými písněmi, kde hlavní postavu hraběnky Marici ztvárnila paní Lea Vítková, která již několikrát vystupovala i u nás v Mrsklesích v rámci odpoledne s operetkou.
Na přání seniorů je připraven zájezd na zámek v Kroměříži, který se uskuteční ve čtvrtek 2. července
2015. Odjezd autobusu z Mrskles je v 8.00 hodin od kulturního domu. Účastníci si zaplatí pouze vstupné, autobus hradí obec. Tento zájezd není určen pouze seniorům pravidelně navštěvující schůzky seniorů, ale také široké veřejnosti. Kdo má zájem účastnit se výletu do zámku a zahrad Kroměříže, může se
přihlásit na obecním úřadě.

Informace z obce
JAK PROBĚHLA BRIGÁDA „UKLIĎME SPOLEČNĚ OKOLÍ NAŠÍ OBCE“
Dobrovolní brigádníci se sešli dle plánu, v některých případech celá rodina brigádníků, s dobrou náladou
a trochou sluníčka se pustila do práce. Co všechno jsme „zase“ našli? Všechno možné, i nemožné,
zkrátka byl toho plný kontejner. Za odměnu jsme si opekli klobásku a s pocitem dobře vykonané práce
jsme se rozešli do svých domovů. Za rok opět budeme připraveni uklidit okolí naší obce. Stále jsou mezi
námi lidé, kteří odhazují odpadky kdekoli jen ne do odpadkových košů a bohužel stále něco odletuje z
nákladních aut jedoucích na skládku.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vracím se k tomuto tématu z docela závažného důvodu a tím je ukládání nebezpečného odpadu do kontejnerů určených pro velkoobjemový odpad. Ve všech třech kontejnerech rozmístěných ve dnech
25. - 27. 4. v naší obci se nacházel nebezpečný odpad, přestože odvoz tohoto odpadu je zajištěn mobilním svozem. Stále mnoho lidí nechápe co je nebezpečný odpad, co kov, papír, plast a podobně. Mnoha
lidem nezáleží na třídění odpadu, ačkoliv nám všem třídění odpadů ukládá zákon. Pracovníci svozové
firmy monitorovali naplňování kontejnerů určených pro velkoobjemový odpad a dopadlo to tak, že jsme
museli nechat tyto kontejnery přetřídit, jinak by nebylo možné jejich obsah uložit na skládku LO HANÁ.
Za toto přetřídění jsme zaplatili 10.000 Kč.
V příštím termínu svozu velkoobjemového odpadu budeme postupovat tak, jak si to již mnoho obcí zavedlo, a to je dozorované ukládání velkoobjemového odpadu do kontejnerů. To však znamená, že nebudou kontejnery na určeném místě tři dny, ale pouze jen časově vymezenou dobu během jednoho dne.
Podrobnosti se dovíte v příštím vydání obecního Zpravodaje.
PLATBA STOČNÉHO ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2015
Obecní úřad připomíná, že v měsíci červenci se vybírá poplatek za stočné za období leden – červen
2015. Výše poplatku zůstává stejná, tzn. 300 Kč za 1 osobu a placené období (6 měsíců).

Společenská kronika
Narodili se …

Zuzana Dostalíková

Ať se ti mezi námi líbí.
Naši jubilanti …

Opustili nás …

Ladislav Foukal

Upřímnou soustrast.

Věra Žáčková, Milada Šlajerová, Miroslav Vítek, Stanislav Drápal,
Věra Grůzová, Karel Peško

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.
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Pozvánky na obecní akce
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Srdečně zveme všechny děti a dospělé na již tradiční akci Rozloučení s prázdninami, kterou společně
s TJ Sokol pořádáme v sobotu 29. srpna 2015 od 15.00 hodin ve sportovním areálu v Mrsklesích.
Mimo bohatého programu hlavně pro děti (skákací hrad a skluzavka, soutěže na hřišti, farmářská soutěž
v lesíku, tvořivá dílnička) na Vás čeká i bohaté občerstvení a budou zveřejněny i výsledky soutěže
„Za ještě krásnější obec Mrsklesy“.
BĚŽECKÝ ZÁVOD VRTOVEM
V neděli 13. 9. 2015 v 11.00 hodin se uskuteční 1. ročník běžeckého závodu Vrtovem s délkou trati
11 km – terénní vrtovská jedenáctka. Tento závod je zařazen do seriálu závodů Olomoucké běžecké ligy
2015, jejímž vyhlašovatelem je Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů. 1. ročník běžeckého
závodu Vrtovem je organizován paní Pavlínou Jedenástíkovou za podpory Obce Mrsklesy. S přesnými
informacemi o tomto závodu bude veřejnost seznámena prostřednictvím obecního rozhlasu, pro
zájemce o účast v závodě podá informace paní Pavlína Jedenástíková.

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Čas letí jako bláznivý, rok uběhl jako voda a už zase budou prázdniny. Kromě každoročních aktivit
jako jsou předplavecký kurz v olomouckém aquaparku, bruslení za školou na kolečkových bruslích
a příprava programu pro maminky k svátku, máme za sebou zdárně i školní výlet, který se dětem moc
líbil. Navštívili jsme jeskyně v Mladči. A právě o tom vám chceme vyprávět.
Ve středu 20. 5. 2015 si děti už od rána prohlížely knížky o jeskyních, povídaly si, kde jsou a kdo
v nich žije, že jsou v nich krápníky a jak se tam asi vzaly a zda už někdo jeskyni navštívil. Vlastně ještě
skoro nikdo v jeskyni nebyl. Po vydatné snídani si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti při jízdě autobusem, hlavně že nesmí opouštět za jízdy místo, aby neupadly, zopakovaly si nástup a výstup z autobusu
a také, že nesmí zapomenout na zdvořilé chování – zdravení. A pak už šli všichni do šatny se teple obléknout a trpělivě čekali na příjezd autobusu. Cestou děti sledovaly krajinu a posilňovaly se bonbony.
Po příjezdu do Mladče s úžasem pozorovaly skálu s velkým vchodem. Když se objevila paní průvodkyně, děti s nadšením začaly poslouchat její výklad. Dozvěděly se, že si lidé při kopání v jeskyních
zpívali a jejich zpěv byl slyšet až venku. A proto se říkalo, že jsou tam „jeskynní duchové“. Nejkrásnější
části Mladečských jeskyní se nazývají Chrám přírody a Panenská jeskyně. Dále se procházelo úzkými
chodbami, po schodech nahoru, dolů, nad propastmi. Děti viděly i lidi z doby kamenné u velikého ohniště
spolu s nalezenými lebkami a kostmi pravěkých zvířat. Pak potkaly kostru velkého medvěda a viděly
také pár mamutích kostí.
V jedné části jeskyně je vysoký krápník a paní průvodkyně vyprávěla, že je to vlastně zakletý loupežník, který okradl hodné lidi a jeskyně jej za trest nechala i s lupem zkamenět. Na konci prohlídky nám
průvodkyně ukázala, jak vypadala taková jeskyně, když ji lidé našli - viděli jsme absolutní tmu. Ale věřte
nevěřte, vůbec nikdo nezačal brečet, všichni byli moc stateční. Před jeskyní na lavičkách jsme si vybalili
dobroty, které nám připravili do batůžků maminky a pěkně jsme si zamlsali. Děti se i navzdory špatnému
počasí mohly proběhnout po blízkém okolí a pěkně si zadovádět.
Najednou se ozval srdceryvný pláč. Plakal Adámek … vzpomněl si totiž, že paní průvodkyně poznamenala, že kdo se zkamenělého loupežníka dotkne, taky zkamení. Asi měl špatné svědomí. Všichni
jsme opravdu měli plné pusy práce, abychom Adámkovi vysvětlili, že je to jen pověst tedy pohádka. Nakonec si dal říct a uklidnil se. Uvěřil nám, že opravdu nezkamení. Na památku jsme si přivezli maličké
polodrahokamy, mají veselá jména, třeba Avanturínek, Růženínka, Jaspisík, Křišťálinda…
Učitelky Mateřské školy v Mrsklesích
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Školáček aneb co bys dělal, kdyby …

To je nová hra, kterou zkoušíme při přípravě předškoláků na první třídu. Cílem je co nejrychleji vymyslet
odpověď na nejrůznější fiktivní otázky, čímž procvičujeme rychlé uvažování, pohotovost, slovní zásobu
a plynulé vyjadřování. A je to velká zábava! Posuďte sami ...
Co bys dělal/a, kdyby ses ráno probudil/a a neměl/a
bys žádné zuby?
Valerka: No, nevím, … můj děda nemá zuby a jí samé
jogurty
Adámek: Jel bych k panu zubařovi, aby mi dal nový
Filípek:
Dal bych si ke snídani polévku
Toníček: Snědl bych bramborovou kaši
Co bys dělal/a, kdyby byla na světě potopa?
Valerka: Musela bych pořád plavat
Adámek: Nasedl bych na dřevěnej stůl, dřevo totiž plave
Mikolášek: Našel bych čarodějnici a ta by tu vodu odčarovala
Filípek:
Pádloval bych do jinýho světa, loď bych měl
už dřív
Co bys dělal/a, kdybys potkal/a v lese trpaslíky?
Adámek: Pomáhal bych jim, třeba stavět jejich domečky
Ríša:
Utekl bych, asi bych se bál!
Valerka: Já bych si s nima hrála
Filípek:
Pomohl bych jim najít něco k jídlu
Co bys dělal/a, kdyby ti narostlo obrovské břicho?
Valerka: Šla bych k panu doktorovi, aby mi dal speciální injekci, aby se mi zmenšilo
Ríša:
Píchl bych ho špendlíkem, aby se vyfouklo
Filípek:
Vzal bych si pořádnej opasek a zátahl ho
Co bys dělal/a, kdyby se z nás staly opice a ty bys
zůstal/a člověkem?
Valerka: Všem bych chtěla nějak pomoct, aby se zase
přeměnili zpátky, asi bych vás všechny políbila
Ríša:
Taky bych se stal opicí, chtěl bych totiž lézt
a skákat po stromech
Filípek:
Já bych utekl
Co bys dělal/a, kdyby se z paní učitelky stala čarodějnice?
Ríša:
Sebral bych jí kouzelnou hůlku a začaroval
zpátky
Timeček: Přeměnil bych se ve draka a to bys viděla….
Adámek: Zamčel bych tě do skříně
Mikolášek: Zakryl ti oči, abys mě neviděla
Co bys dělal, kdyby se z Tebe stala holka?
Filípek:
Asi bych jí zůstal
Ríša:
Ostříhal bych si vlasy, sundal šaty a náušnice,
odlakoval nehty ... a vypadal bych jako kluk
Filípek:
No jo, ale měl bys prsa…
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<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Tak už konečně chodíme každou schůzku ven a chceme se vám pochlubit, co jsme všechno zažili.
Když ještě rostly pampelišky, tak jsme si nazdobili pampeliškovník. Místo věnečku na hlavu děti pletly
pampeliškový řetěz, kterým zkrášlily strom u vodárky. Opět jsme si zahráli spoustu her a nejvíc se dětem
líbí vybíjená, ale i její nová verze krabiša.
Účastnili jsme se i brigády na úklid okolí naší

obce, a protože nás to bavilo, tak jednu oddílovou
schůzku jsme posbírali i odpadky kolem řeky Vrtůvky.
Některým se podařilo najít zajímavé
a srandovní věci. Na závěr jsme si opekli kabanos
a naše oblíbené hady. Další schůzku jsme opět
trávili u vody, ale tentokrát si každý vyrobil
z přírodních materiálů lodičku, kterou si pak sám
pustil na brodu ve Vrtově. Musíme se pochválit,
protože se lodičky všem povedly, byly moc krásné
a hlavně dopluly až do moře. Jedné holčičce se
tak líbila, že si ji vzala domů ukázat rodičům
a pouštět ve vaně. Letos si chceme ještě jednou
lodičky udělat.
Jednoho sobotního rána jsme se vydali na bobovou dráhu, kde si každý zajezdil na bobech podle
svého gusta, nebo taky zaskákal na trampolíně, či pohoupal se na houpačce anebo se kochal krásnou
přírodou okolo. Dolů po bobové dráze jsme tak rychle svištěli, že někomu ulétla i čepice.
Myslíme i na naši klubovnu, kterou jsme si při škaredém počasí vyzdobili jarními papírovými kytičkami. Můžete je vidět i v okně klubovny. Do prázdnin zbývá už jen málo času, ale ještě toho máme hodně v plánu. Až bude opravdu teplé počasí, tak si venku v oddíle obtiskneme své části těla. Uděláme si
pak koláž, z které složíme človíčka
a budeme soutěžit, kdo pro něj vybere
nejlepší jméno. Také se vydáme poslední oddílovou středu pěšky na zmrzlinu. Čeká nás spaní v klubovně, bude
i nachystaná stezka plná úkolů, zajímavé hry a na závěr překvapení, které
využijeme při večerní stezce odvahy.
Druhý den ráno se vydáme na celodenní výlet do zoologické zahrady, kterou nás provede náš oddílový zoolog.
Fotografie z našich akcí můžete vidět
na stránkách:
www.tom-mrsklesy.rajce.idnes.cz
Keliška a Barča
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<><><> TJ Sokol Mrsklesy <><><>
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Další setkání „tvořivých“ je za námi. V sobotu 28. 3. 2015 proběhla
již pošesté Velikonoční dílna. Pro
návštěvníky bylo připraveno zdobení kraslic a to hned na 13 způsobů. Proběhla také již každoroční
ukázka malování kraslic voskem.
Každý si mohl vyrobit věneček na
dveře nebo dekoraci na stůl. Letos
byly nově v nabídce také malé,
ale milé, dekorace za 30,- Kč a to
svícen ve skořápce a dekorace na
kůře. Vzhledem k chladnému počasí přišel k chuti punč a nejednoho návštěvníka potěšily i dobroty
v bufetu. Tak snad byli všichni
spokojeni a budeme se těšit zase
za rok.
Lenka Urbášková
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Když připravujeme akce pro seniory, domlouváme hudební program podle odezvy na minulé ročníky.
A jelikož si nejen naši senioři rádi zazpívají, pozvali jsme tentokrát skupinu, kterou doprovází harmoniky.
V amatérské skupině z Rýžoviště mají hned 3 harmonikáře, a tak to v kulturáku bylo slyšet. Jaké štěstí,
že s sebou vozí i zpěvačky a to hned 12. Jinak by tu bylo prázdno. Ano, přišlo jen pár místních, zato
sousedé z Mariánského Údolí vážili cestu pěšky k nám i zpět a užili si zpěvu i tance a my jsme měli radost, že nejsme v kulturním domě zbytečně. Snad by nám měli naši senioři poradit, čím jim udělat radost
a jakou akci pro ně připravit. Pořadatelé to jistě ocení. A tak se ptám, uvidíme se za rok na Posezení?
Simona Buriánková
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DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY
Pravidelnou akcí, kterou pořádáme ve spolupráci s Obcí Mrsklesy, jsou právě Dětské čarodějnice a Stavění májky, které se již staly tradicí a konají se několikátým rokem na Kovákově. Zpočátku stavělo májku
pár nadšenců, kteří si zaslouží poděkování, protože se jim podařilo obnovit nádhernou tradici, která
se rozrostla ve velkou a hojně navštěvovanou akci. V každodenním shonu je dobře, že si lidé najdou čas
si přijít posedět, poklábosit, vidět se. Původně se tyto akce měly konat 1. 5., ale kvůli Bílému kameni
jsme vše přesunuli o den dřív na 30. 5., a udělali jsme dobře, protože 1. 5. by nám počasí vůbec nepřálo
a to by bylo opravdu škoda. Průvod čarodějnic vyrazil v 16.30 hodin od kapličky v Mrsklesích na Kovákov. Tady byl pro děti připraven skákací hrad, salon šerednosti, kde se děti mohly nechat zkrášlit barevnými laky na vlasy, a kdo se nestihl namalovat doma, mohl využít malování na obličej. Povozit se mohly
také na koni. Odměnou pro všechny děti byl bublifuk. Ještě před upálením čarodějnice se chlapi chopili
úkolu postavit májku. Letos se poprvé stavěla až na točně u lesa. Nikdy to není úplně jednoduché májku
postavit, hlavně je potřeba pomoc starších a zkušenějších, kterých tam bohužel bylo málo. Ale i tentokrát
se májku podařilo postavit. Pak už se mohla upálit čarodějnice a všichni si opekli špekáček. Děti se také
mohly těšit na stezku odvahy. Večerní posezení bylo zpestřené zpěvem kytary a ti vytrvalejší zpívali ještě dlouho po půlnoci. Za těch snad deset let se pouze jednou stalo, že nám májku chtěli „ukrást“,
no a letos to bylo podruhé. Zloději byli naštěstí vyrušeni a podařilo se jim odstranit jenom dvě stojky.
Takže sousede od lesa … díky za ostražitost.

TURISTICKÝ DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJKY
Již třetím rokem pořádáme netradiční turistický dětský den. V sobotu 30. 5. 2015 jsme se opět vydali
vlakem do Jívové a odtud pěšky na Hrubou Vodu. Účast dětí i dospělých nás překvapila – 11 dětí
a 12 dospělých. Bohužel počasí nebylo nejlepší. Cestou jsme několikrát zmokli a jedno dítko se nám
vykoupalo v potoce, ale i přesto děti s nadšením ušly 10 km a za odměnu dostaly volné jízdy na bobové
dráze. Tam se nám to také trošku zkomplikovalo. Paní, která nepatřila k naší skupině, špatně odstavila
vůz a další vůz, ve kterém jely naše děti, do něho narazil. Náraz byl celkem silný, proto byla přivolána
záchranná služba. Naštěstí bylo všechno v pořádku. Vlakem jsme se vrátili do Mariánského Údolí a pěšky na Kovákov, kde se konalo Kácení májky. A počasí nám opět nepřálo, přehnal se silný déšť a my
jsme přemýšleli, že akci odložíme. Naštěstí předpověď začala být příznivá, déšť ustál a začalo svítit sluníčko. Májku se podařilo úspěšně skácet, mokrý táborák se nakonec rozhořel a všichni si mohli opéct
špekáček. Poseděli jsme společně s kytarou a písničkou asi do půlnoci.
Lucie Vaculíková
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SK Mrsklesy
Výsledky jarní části soutěže 2. liga B
1.

Olpran

21

109:57

30

2.

FC Creditas

21

76:65

29

3.

Mix junior

21

75:66

27

4.

SK Mrsklesy

21

97:77

25

5.

Sokol Pohořany

21

74:60

24

6.

MK Jívová

21

79:77

22

7.

Hurikán

21

52:48

20

8.

Atl.Bystrovany

21

62:61

20

9.

Restoma

21

65:66

20

10.

FC Skunk

21

74:87

20

11.

Dorespo Lošov

21

47:55

19

12.

RK Dachi

21

44:56

18

13.

Rio de Blatec

21

51:75

15

14.

PSG 2010

21

35:90

3

Pozvánky na sokolské akce
 V sobotu 27. 6. 2015 pořádáme VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. Sraz v 7.45 hodin před KD Mrsklesy, odjezd v 8.00 hodin. Navštívíme Výstaviště Černá louka - Svět miniatur a Pohádkový sklep strašidel
a také ZOO Ostrava. Doprava autobusem bude hrazená z prostředků TJ Sokol, dětem bude
uhrazeno vstupné do ZOO, sklepu i na miniatury. Návrat okolo 18.00 hodiny. Rezervace míst u
paní Simony Buriánkové tel. 603 504 571. Více informací na http://www.cerna-louka.cz
a http://www.zoo-ostrava.cz/.
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 TJ Sokol Mrsklesy Vás zve na turnaj v malé kopané MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA v sobotu
25. 7. 2015. Rozlosování od 8.00 hodin. Zahájení turnaje v 9.15 hodin. Startovné 1000,- Kč zahrnuje 2 hřiště s umělým povrchem, občerstvení, sprchy, šatnu a cenu pro každý tým. Vítěz získá sud
piva. Pravidla dle malé kopané, hráči v poli 4 + 1, hrací doba 2 x 10 minut. Kapacita je 12 týmů.
Bližší informace: matejsmrcek@seznam.cz, tel. 737 888 861 do 20. 7. 2015.
 V sobotu 19. září 2015 se uskuteční již 8. HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Sraz je na hřišti v Mrsklesích ve 14.30 hodin. Dvě skupiny dětí půjdou v 15.00 hodin do lesa plnit úkoly a zase se vrátí zpět
na hřiště, kde se pokusí přivolat skřítka zaříkávadlem. Následovat bude tvořivá dílnička
z nasbíraného přírodního materiálu a táborák. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

<><><> Seznamujeme se <><><>
s novými obyvateli Mrskles
Pavlína Rellová, 32 let
V Mrsklesích od roku 2012

Jaká akce Vám v obci nejvíc chybí?
Chybí mi plesy a zábavy. Uvítala bych víc povyražení pro dospělé.
Čtete Zpravodaj, jak se Vám líbí?
Moc času nemám, takže přečtu sem tam něco.
Ale tento si přečtu určitě (smích).
Kam v Mrsklesích ráda chodíte?
Vzhledem k dětem u nás vítězí hřiště, také si ráda
zajdu na vyhlídku k vodárně.
Jaký máte vztah k přírodě?
Velmi dobrý, na procházky do přírody chodíme
často. A taky třídíme odpad a vedeme k tomu
i kluky.
Čtete, jaký žánr?
Čtu – momentálně učivo a povinnou četbu.
Jste optimistka nebo pesimistka?

Co Vás přivedlo do Mrskles?
Levný pozemek, postavili jsme si tu dům a jsme
spokojení.

Jak kdy, podle počasí.
Co byste za žádnou cenu nevyměnila?
Tatínka svých dětí.

Prozradíte nám Vaše povolání?

Na co se v nejbližší době těšíte?

Ještě jsem posledních pár chvil na rodičovské
dovolené, ale už brzy nastupuju zpět do firmy
HDT-Car ve Velké Bystřici jako asistentka prodeje.

Vyrážíme na rodinný výlet do Českého Švýcarska.

Máte nějaké koníčky?
Hlavním koníčkem jsou děti – mám dva syny.
A pak také studium, protože dodělávám maturitu.
Na další koníčky už nezbývá čas.
Navštěvujete akce v obci?
Chodíme hlavně na dětské akce. Jsme rádi, když
se všichni zabaví, setkávají a poznávají se jak
děti, tak i dospělí.

Váš nejsilnější zážitek poslední doby?
Návštěva zubaře se synem – zanítil se mu zub
a museli jsme jej nechat vytrhnout. Následně mu
ještě ránu řezali a čistili. Hrůza.
Čím si udržujete vitalitu? Jaký máte recept na
dobrou náladu?
Vitalitu si udržuji zdravou stravou, ale občas také
hřeším. Na dobrou náladu je výborných několik
sklenek dobrého vína.
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Máte raději léto nebo zimu?

Váš vzkaz spoluobčanům?

Rozhodně zimu. Nesnáším ten pocit vedra, když
se s tím nedá nic dělat. To se raději v zimě pořádně navleču

Slunce v duši a v srdci mír.
Životní motto:
Když se chce, všechno jde.

Jsou věci, které Vás zaručeně naštvou?
Děti, ale za to dokážou i úžasně potěšit.

Děkuji za rozhovor. Ptala se: Michala Šustková

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Dnes nám svého koníčka představí pan Zdeněk Zbořil.
Jakého máš koníčka a co o něm prozradíš?
Mým koníčkem je zahradničení od jara až do podzimu. No je vlastně pravda, že už na Silvestra dávám
do hlíny semínka, abych si vypěstoval sazeničky. Pro někoho je to dřina, ale pro mě je to relax. Zahradu
jsem si rozdělil na 4 části - okrasnou, ovocnou, zeleninovou a odpočinkovou.
V okrasné části mám různé jehličnany, ibišky a květiny. Trvalky mám nejradši, protože je nemusím
na zimu schovávat. Nejvzácnější pro mě jsou tulipány přivezené z Holandska, kde byla dcerka na výměnném pobytu.
V ovocné části mám třešně, višně, jablka, hrušky, ryngle, maliny, rybíz, vlašské a lískové ořechy, švestky. Prostě to, co obvykle na zahradách roste. Z těch méně známých druhů to je např. jedlý kaštan, mandlovník, rakytník, hrušeň kumoi. Nejlepší ovoce, které pěstuji, jsou švestky, protože je mohu i vypálit
a občas si dát jednu zdravotní, abych se dožil co nejvyššího věku. Mám také speciální odrůdu žluté
švestky, ale ještě neplodila, tak uvidíme. Pálím i jablka a už druhým rokem i hrozny. K méně známým
druhům patří i Kamčatské borůvky, které dozrávají ještě dřív než jahody a jsou tak na zahrádce prvním
dozrávajícím ovocem.
V zeleninové části pěstujeme běžné druhy zeleniny, ale třeba i cibuli globo, která dorůstá velikosti až
¾ kg, ale tak velkou se mi zatím vypěstovat nepodařilo. Také tam mám ačokču (mexickou okurku), ale ta
je už poměrně známá. Dále třeba medvědí česnek, čokofazole, česnekovou pažitku…
Jak dlouho se už zahradničením zabýváš?
Zahradničením se zabývám od dětství.
Asi to mám v krvi. Pravidelně jsem jezdíval na prázdniny ke strejdovi na Bouzovsko. Hodně mě toho naučil, měl velké hospodářství. Také proto jsem si přál
přestěhovat se do domku se zahradou.
Co ti přináší radost v souvislosti
s tímto koníčkem?
Vždy toho sklidím více, než spotřebuji,
takže něco rozdám a tím zase udělám
radost někomu dalšímu. Taky musím
poděkovat mé ženě, protože všechno
zavaří a připraví dobré svačinky. Znáte
to heslo „ve dvou se to lépe táhne ''.
Prozradíš nám nějaké detaily, speciality či zvláštnosti?

Domácí melouny

Vloni jsem začal pěstovat špagetovou dýni, která nahrazuje špagety z těstovin. Místo lepku obsahuje
karoten. Zajímavá je i její příprava. Vaří se nebo peče i se slupkou a pak se vidličkou vydlabává, přičemž
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se udělají právě ty špagety z jednotlivých vláken dužniny. Místo špenátu seji mangold, který je zdravější,
protože obsahuje méně kyseliny šťavelové. Také jsem zkoušel pěstovat melouny. Napřed ze semínek,
to když byly děti malé, ale dorostly jen velikosti tenisového míčku. Takže ze semínek se vypěstovat moc
nedají. Teď už si kupuji naroubované rostlinky a jeden rok se mi podařilo mít na jedné rostlině asi 8 ks
zhruba osmikilových melounů. Všem bych také doporučoval si zakoupit minikiwi. Stejně jako kiwi má
šťavnatou dužinu s vysokým obsahem vitamínu C a hořčíku.
Máš i nějaké další koníčky?
V první řadě musím jmenovat rodinu (lehce pod nátlakem pozn. redakce). Právě se radujeme z naší
první vnučky. Se ženou jsme také vášniví houbaři. Navíc moc rád griluji, vařím a jím – je to vidět, že?
Také si doma peču kváskový chléb. S přáteli a rodinou pak rádi navštěvujeme termální lázně. Přes zimu
si potom odpočinu a něco přečtu.
Velice děkuji za rozhovor, ze kterého jsem si odnesla na ochutnávku i domácí kváskový chléb, borůvkovou marmeládu z kamčatských borůvek a masovo-houbovou pomazánku na topinky. Vše vynikající, takže jsem spěchala založit kvásek a shánět sazenice kamčatských borůvek. A snad letos zase porostou
houby.
Lenka Urbášková

Růže z Jericha

<><><> Z historie naší obce <><><>
Národní fronta v Mrsklesích
Nejprve krátké historické vysvětlení. Národní fronta Čechů a Slováků byla sdružením politických
a společenských skupin založeným za účelem převzetí řízení státu po druhé světové válce. Ustanovení
Národní fronty se datuje od moskevských porad v březnu 1945. V podstatě se jednalo o nejdéle fungující
politickou koalici na území Československa. Do Národní fronty byly začleněny všechny veřejně působící
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společenské organizace. Po únoru 1948 byla politicky obrozena a samozřejmě její nejsilnější organizací
se stala KSČ. Většina organizací stvrzovala politiku KSČ, čímž prakticky v Národní frontě neexistovala
opozice. Pouze kandidát Národní fronty se mohl ucházet o mandát v zastupitelských sborech na všech
úrovních státního aparátu. Činnost Národní fronty byla ukončena po sametové revoluci 7. února 1990. A
protože ani v Mrsklesích tomu nebylo jinak, můžeme se společně podívat, jak to ve zmiňované době
fungovalo.
Národní fronta v Mrsklesích mívala asi 7 - 8 členů. Jednalo se vždy o zástupce organizací, které
sdružovala. Mohl to být předseda organizace nebo jen určený zástupce. NF byla zodpovědná a podléhala svému nadřízenému orgánu, což byl Okresní výbor Národní fronty. Členové se scházeli na Národním
výboru, kde probíhala jejich zasedání, schůze a řízení sdružených organizací. Jestliže začneme od těch
největších a nejznámějších, tak pod NF patřily: KSČ, Místní požární sbor – tedy dobrovolní hasiči,
TJ Sokol, Svaz českých žen, Československý červený kříž, Svaz české mládeže, Pionýrská organizace,
Sbor pro občanské záležitosti, zástupci ZDŠ a Mateřské školy a SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).
Dále byly pod NF zařazeny i menší organizace jako např. Osvětová beseda, Divadelní kroužek, Pěvecký
kroužek. Činnosti těchto organizací se vzájemně prolínaly a doplňovaly. Lze konstatovat, že ve své době
se jednalo o docela hodně organizací, které v obci fungovaly ku prospěchu veřejnosti. Sbor pro občanské záležitosti např. organizoval vítání nových občánků, setkání starších občanů, zlaté svatby. Osvětová
beseda pořádala kulturní a společenské akce, např. typu cestopisných besed, zdravotnických, historických a mysliveckých přednášek. Pěvecký kroužek působil v obci a vystupoval v okolních obcích. Sdružoval asi 30 členů, převážně mladých chlapců a dívek. Zajímavou organizací byl Dohlížecí výbor Jednota, který fungoval jako kontrolní orgán a dohlížel na zásobování, prodej potravin, funkci restaurace
a podobných zařízení. Orgán tohoto typu existoval nejen v Mrsklesích, ale i v jiných obcích celé republiky a měl veliký význam z hlediska kontroly.
Z činnosti NF v Mrsklesích můžeme přiblížit nejdůležitější fakta. Kromě politického významu ve
vztahu k socialistickému zřízení zajišťovala také jarní a podzimní směny Národní fronty, které prováděly
úklid veřejných prostranství, silnice, opravovaly se chodníky, komunikace, udržovala se zeleň a celé
okolí obce. Například na místní školní budově pod záštitou NF proběhla výměna oken a zednické práce,
díle pak různé opravy v Kulturním domě. NF měla také na starosti zajišťování oslav výročí, například
Vítězný Únor 1948, 1. a 9. květen, vznik samostatného státu, oslavy MDŽ a Mezinárodního dne dětí.
Jednotlivé organizace zajišťovaly pomoc v zemědělství, brigády, žňové brigády a noční výmlaty, výstavbu kravínů, sklizeň řepy a jiné podzimní práce. Při budovatelské činnosti byly organizovány i velká akce
jako výstavba nové požární zbrojnice a výstavba prodejen smíšeného zboží na Kovákově
a v Mrsklesích. NF má zásluhu na vybudování pomníku padlým rudoarmějcům, který je u křižovatky pod
bukem. U pomníku se pravidelně konaly slavnosti k výročí osvobození a pokládaly se kytice a věnce.
Pamětní bronzová deska se odlévala ve slévárně Mora Moravia. Kamenný podstavec zajišťovali brigádnicky místní zedníci.
Každá skupina sdružená pod NF fungovala k činnosti, pro kterou byla vytvořena a určena. Faktem
zůstává, že většina organizací dnes v obci již neexistuje, což je jistě škoda, mnozí z nás o nich ani nevěděli. Za krásnou poznámku však určitě stojí to, že například organizace TJ Sokol Mrsklesy je stále
aktivní a činná. Činnost některé zaniklé organizace si přiblížíme v dalším článku.
Sepsal Roman Sedláček
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<><><> Slavnosti roku <><><>
„Prosím Vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli“.
Jan Hus
Mistr Jan Hus (1371 – 1415) Letos si připomínáme 600. let od jeho smrti.
Mistr Jan Hus se stal jedním z největších církevních reformátorů, kterého
jako reformátora musela uznat i římsko-katolická církev. Církev, o jejíž
reformu se Jan Hus důsledně snažil, a která ho za toto jeho úsilí odsoudila na hranici jako nepoučitelného a zatvrzelého kacíře. Jan Hus se narodil
pravděpodobně v roce 1371 v Husinci u Prachatic a „Hus“ se začal psát
později patrně dle hradu Husi, k němuž Husinec náležel. V Prachaticích
nabyl základního vzdělání a další vzdělání již absolvoval na pražské univerzitě, a to na artistické fakultě. Patřil mezi chudé studenty a možná právě proto se chtěl stát knězem. Byl vychován ve smyslu etického přístupu
k životu, kde na prvním místě byl morálně zakotvený vztah k lidskému
bytí. Studium na artistické fakultě zakončil dosažením akademického
titulu bakalář svobodných umění v roce 1393 a v roce 1396 se stal mistrem svobodných umění.
Husovo reformní úsilí směřovalo k navrácení bloudící církve na správnou cestu. Kritizoval bohaté panstvo a církevní hodnostáře, byl proti prodeji odpustků. Základem se Husovi stalo učení anglického myslitele Johna Wycliffa, který se stal záminkou sporu, který se na pražské univerzitě rozhořel mezi mistry
českého národa a ostatních tří národů v letech 1403 až 1407. Neustálé větší či menší spory mezi reformními mistry českého národa a představiteli ostatních tří národů vyvrcholily 18. ledna 1409 vydáním
Dekretu kutnohorského, kterým byl pozměněn poměr hlasů na univerzitě ve prospěch českého národa.
Další spory o Wycliffovy spisy vyvrcholily
v únoru 1411 vyhlášením klatby nad Janem
Husem a následně i nad Prahou. V říjnu 1412
Jan Hus opustil Prahu. Uchýlil se do jižních
Čech k zemanovi Ctiborovi z Kozího hrádku,
kde se věnoval kázáním pro poddaný lid pod
širým nebem, jak Hus říkával, „mezi ploty,
mezi cestami měst i vsí“. Rovněž se zde věnoval spisovatelské činnosti. Dokončil zde
jedno ze stěžejních děl De ecclesia (O církvi,
1413), česky napsal díla Dcerka (1412), Knížky o svatokupectví a Postila (1413). Mezi jeho
další známé spisy patří Výklad Viery, Desatera a Páteře (1412) či spis O šesti bludiech (1413).
Cesta do Kostnice. V červenci 1413 Hus opustil Kozí hrádek a přemístil se na hrad Krakovec, kde ho
zastihly zprávy o svolání koncilu do Kostnice na 1. listopad 1414. Začali úvahy o tom, zda by se Hus měl
účastnit koncilu, kde by dostal prostor pro svoji obhajobu. Hus se nakonec rozhodl pro účast, v níž ho
podpořil přátelský dopis od samotného Zikmunda, který pochválil Husovo rozhodnutí a sliboval průvodní
ochranný glejt. Hus plný očekávání a vybaven potřebnými listinami se 11. října 1414 vydal z Krakovce
na cestu do Kostnice, z níž nebylo návratu. Husův proces byl z pohledu představitelů koncilu považován
za pokračování kauzy Husova nedostavení se před papežskou kurii a byl tak v souladu s kanonickým
právem a jeho ustanoveními týkajícími se soudů s kacíři.
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Rozsudek. Hus všechny účastníky koncilu převyšoval obrovskou morální silou a opravdovostí
víry. Představitelé koncilu zřetelně chápali nebezpečnost Husova učení, a proto bylo nutno
nekompromisně se vypořádat s reformátorem.
Dne 18. června 1415 byl Hus seznámen
s návrhem rozsudku, načež následovalo přemlouvání představitelů koncilu, aby Hus odvolal.
Jednoznačné Husovo „neodvolám“ se nese staletími jako memento obrany Pravdy i za cenu
vlastního života. Když se nepodařilo Husa přesvědčit po dobrém ani po zlém, aby odvolal,
6. července 1415 byl v kostnické katedrále odsvěcen, čímž přestal být katolickým knězem. Poté byl předán světskému rameni k vykonání krutého rozsudku. Husův život vyhasl na hranici připravené na břehu
Rýna.
Šárka Zdařilová
Životopis v základních datech







Narozen kolem roku 1371
1401 vysvěcen na kněze
1402 jmenován rektorem Karlovy univerzity
1402 – 1412 kazatel v Betlémské kapli
1412 odvolal se ke Kristu a 1414 odjel do Kostnice obhájit své učení
6. 7. 1415 upálen v Kostnici z rozhodnutí Kostnického koncilu

Husův živý odkaz
„Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu,
braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od
smrti věčné, kterou je věčné odloučení od boží milosti.
Jan Hus
Řekli o Husovi
„Pravda pro Husa nebyla jen volně přenosnou informací, ale životním postojem, závazkem a nárokem. Tím se vlastně začala stávat rozhodující společenskou veličinou konkrétní a jedinečná lidská bytost
a její nadčasově zakořeněná odpovědnost. Tedy přesně to, co by měla ctít a oč by se měla opírat celá
moderní civilizace, nechce-li dopadnout špatně“.
Václav Havel
„Hus je pamětihodnou postavou z mnoha důvodů. Ale je to zejména jeho morální odvaha, která
z něj – tváří v tvář protivenství a smrti – učinila postavu zvláštního významu pro český národ, který byl
v průběhu staletí také těžce zkoušen“.
Papež Jan Pavel II.

<><><> Různé <><><>
SOUTĚŽ O TABLET MINI
Zájem o náš region a jeho prezentace v tom nejlepším světle byly vždy součástí mé práce ve veřejném
životě. Tentokrát bych chtěl jeho zajímavosti, je to však jen malý zlomek toho, co může Olomouc a okolí
nabídnout, prezentovat prostřednictvím vědomostního kvízu. Ten je určen široké veřejnosti a zaměřuje
se právě na zajímavosti v našem okolí.
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Otázky:
a) Jak se jmenuje olomoucká památka UNESCO?
b) Ve které obci na Olomoucku se narodil předseda exilové vlády Jan Šrámek?
c) Jak se jmenuje největší Hanák v historii, Obr…?
d) Jméno významné evropské řeky pramenící ve vojenském újezdu Libavá?
Zapojte se také do vědomostního kvízu a vyhrajte TABLET MINI. Své odpovědi na téma „Znáte svůj
region?“ můžete prostřednictvím stránek www.martintesarik.cz zasílat do 30. listopadu 2015. Vedle výherce tabletu mini, kterého vylosuje primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk v rámci zahájení olomouckých Vánočních trhů 2015, obdrží dalších dvacet vylosovaných účastníků kvízu se
správnými odpověďmi hodnotný dárek v podobě regionálního produktu. Veškeré informace k soutěži
najdete na www.martintesarik.cz.
Ing. Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí
DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR DOLNÍ NĚTČICE v termínu od 8. – 22. srpna 2015
Letos na téma ANIMÁCI. Web: nasitabornici.webnode.cz. Na tábor zveme děti od 2. do 9. třídy.
Cena: 3 800 Kč
Kontakt: Mgr. Klára Šišková, tel. 776 371 590, email: klara.siskova@seznam.cz

Jedna bába povídala
Řidiči pozor! V obytné zóně na Kovákově je zákonem omezena rychlost na
20 km/h a děti si smí hrát na silnici.
Pořád tam někteří jezdí jako šílenci.
Někteří spoluobčané prý stále ještě
netuší, že odpad se nevozí do lesa.
Odvoz popelnic máme v obci ZDARMA. Stačí dát odpad do popelnic a
jednou za 14 dní je vystrčit před dům.
Pokud předtím odpad i vytřídíte, bude
Tak tenhle nápis se už ukrást nedá.
jen dobře.
Mostek u hřiště na opravu stále čeká.
OÚ upozorňoval na stávající stav již v dubnu 2013.

Přejeme dětem hezké prázdniny se spoustou sluníčka a koupání a dospělým pohodovou
dovolenou, při které načerpají psychické i fyzické síly.
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