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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a není na škodu si připomenout, co vše se u nás v obci za tuto dobu vybudovalo,
na kterých projektech se pracuje a co se od 1. 1. 2016 změní.
Začátkem roku jsme provedli výběrové řízení na zhotovitele multifunkčního domu a 30. 3. 2015 byla
podepsána smlouva o dílo, která se netýkala pouze samotné výstavby, ale i demolice přístavby kulturního domu. V jarních měsících jsme opravili povrch dvou bočních uliček za kulturním domem a v jedné
z nich jsme i neplánovaně museli opravit celou stoku dešťové kanalizace. Dokončili jsme kompletní venkovní opravu kapličky, která se tak stala moc pěknou sakrální stavbou naší obce. Dokončili jsme zprovoznění celé optické sítě a tím jsme všem, kdo měli zájem, umožnili využití internetového připojení poskytovaného obcí. V návaznosti na nově vybudovanou cestu do Vrtova byl stavebně upraven brod přes
Vrtůvku a následně jsme započali s obnovou dřevěných lávek přes tento malý vodní tok.
V měsíci říjnu byla provedena výsadba lipového stromořadí ke skládce, která byla financována
z dotací poskytnutých Ministerstvem životního prostředí. Doufáme, že jsme tím úspěšně odstartovali
ozelenění naší obce a bude se nám i nadále dařit realizovat další plánované projekty.
Připravuje se doplnění naší čistírny odpadních vod o kalovou koncovku tak, aby naše obec byla plně
soběstačná a nemuseli jsme likvidovat kaly na ČOV v Olomouci. Zpracovává se projektová dokumentace
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na cyklostezku s chodníkem z Kovákova do Mariánského Údolí, ale protože se pohybujeme na pozemku
ve vlastnictví státu a prozatím i v katastru VÚ Libavá, je získání všech potřebných povolení složitější
a hlavně časově dost náročné. Zahájili jsme přípravu projektu na přístavbu mateřské školy a garáží pro
obecní techniku. Na oba projekčně připravované projekty se budeme snažit získat finanční dotace
z evropských finančních fondů.
Od 1. 1. 2016 v rámci optimalizace vojenských újezdů se rozšíří katastrální výměra naší obce o nové katastrální území Mrsklesy na Moravě I o výměře 301 ha na historickou hranici katastru obce. Celková výměra našeho katastru bude téměř 555 ha. Majetek v této uvolněné části je a bude ve vlastnictví
státu – Ministerstva obrany s právem hospodaření pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Konkrétně se to
týká lesní plochy od Kovákova po konec muničního skladu, tzn. levá strana lesa od silnice vedoucí na
Libavou. Jedinou změnou pro nás občany je, že do těchto prostor nebude nutná povolenka vydaná
VÚ Libavá.
Zastupitelstvo obce má za sebou první funkční rok a dobře ví, že nás čeká další neméně náročné
období. Ne vždy jde vše tak, jak bychom si představovali. Proto z každé dokončené investiční akce máme radost a doufáme, že úspěšně slouží Vám občanům.
Na závěr od nás přijměte přání krásně prožitých vánočních svátků a do nového roku Vám všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a vzájemné tolerance.
Vaše starostka a místostarosta
Nová katastrální výměra obce Mrsklesy

<><><> Dění v obci <><><>
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Divadelní spolek Bukovany uvedl začátkem října bláznivý vaudevill zasazený do počátku minulého století „Babička v trenkách“ aneb Aprílová komedie. Dověděli jsme se, že vaudevill je veseloherní divadelní
žánr se zpěvy, který kraloval na jevištích lidového divadla v polovině 19. století a že je to takový předchůdce operety. Diváci měli možnost vidět kromě výjimečných hereckých projevů také překvapující taneční kreace a neméně originální pěvecké výkony. Sem tam padlo i nějaké to ostřejší slovo a nečekaně
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i výstřel. Herci svým obdivuhodným výkonem opět nezklamali publikum. Tato aprílová komedie je již
třetím úspěšným představením Divadelního spolku Bukovany.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

První adventní neděli, která letos byla 29. listopadu, jsme se opět svátečně naladěni sešli u našeho
v tuto dobu vánočního stromu, abychom jej rozsvítili a zažehli v nás všech jiskřičku lásky, štědrosti
a očekávání. O doprovodný program se postaraly děti z naší mateřské školičky coby malí roztomilí čertíci s velmi pěkným programem. Za jejich vystoupení, při kterém jsme měli příležitost si zazpívat vánoční
písničky, moc děkujeme a především děkujeme paním učitelkám za přípravu tohoto programu. Domů
jsme se rozcházeli s velmi příjemnými pocity, které nás budou provázet nejen dobou adventní, ale i celým kouzelným časem vánočním.

VÁNOČNÍ OPERETKA

Po velmi úspěšném koncertě v prvních měsících tohoto roku jsme opět pozvali sólisty uměleckého souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc s jejich vánočním programem. Adventní čas, třetí
adventní neděle, podvečer, linoucí se vůně punče a vánoční strom na sále, to bylo jen podtržení celkové
atmosféry, kterou jsme při koncertě prožívali. Byl to skutečně umělecký zážitek, který všem přítomným,
a nebylo nás málo, umožnil prožít sváteční čas příchodu toho nejkrásnějšího svátku v roce. Pan Jiří
Přibyl, paní Lea Vítková a paní Milada Jedličková se s námi rozloučili nejen písní, ale i přáním krásného
prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce.
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Informace z obce
DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Dne 23. 12. 2015 a dne 31. 12. 2015 bude obecní úřad v Mrsklesích z důvodu dovolené uzavřen.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Popelnice budou pravidelně vyváženy každých čtrnáct dnů, tak jak doposud vždy ve čtvrtek každý sudý
týden. V novém roce bude prvním svozovým dnem 7. leden 2016.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 9. ledna 2016 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.
PLATBY

Obecní úřad připomíná, že od 4. ledna přijímá platbu za stočné za období červenec až prosinec 2015,
tj. za předchozího půl roku ve výši 300 Kč za 1 osobu. Stočné je splatné do konce ledna 2016. Dále se
platí poplatek za psa, který je splatný do konce března 2016. Komunální odpad zpoplatněn není.
FINANČNÍ DARY PRO ROK 2016

Finanční dary se týkají:
- novorozenců
- žáků základní školy absolvujících lyžařský výcvik, plavání nebo školu v přírodě v rámci školní docházky
- životního jubilea seniorů
- úmrtí
Poskytnutí finančních darů a jejich výši bude projednávat zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne
28. prosince. Usnesení z tohoto jednání zastupitelstva bude zveřejněno na úřední desce obecního úřadu, v elektronické podobě na www.mrsklesy.cz od 30. prosince po dobu nejméně 15 dnů.

Společenská kronika
Narodili se …

Martin Doležal, Tomáš Mezei, Adéla Zapletalová

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Naši jubilanti …

Olga Poláchová, Zdenka Ostrčilová, Antonín Polách,
Marie Kuzspitová, Charlota Hajná, Jaromír Sláma,
Edvard Ďásek, Miroslav Vavrys, Jiřinka Pörsöková,
Dalibor Kimmel, Anna Vychodilová, Svatopluk Vyšín,
Rostislav Mádr

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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<><><> TJ Sokol <><><>
HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

A je to tu znova, tak jako každý
rok. Skřítka Podzimníčka prostě musíme probudit. A nejlépe se skřítek
budí zaříkávadlem. Ale jak ho získat?
No přece v lese za splněné úkoly.
A i letos se dvěma skupinkám dětí
podařilo za slunečného počasí dát
zaříkávadlo dohromady a skřítka přivolat. A Podzimníček nás nezklamal
ani letos – povídal si s dětmi o podzimu, vyptával se jich, co všechno
o něm ví, prohlédl si jejich paletky
s tím nejkrásnějším, co příroda
v tomto období nabízí, odemkl klíčem
podzim a také přinesl dětem hlavně
vitamínový poklad. Následovala tvořivá dílnička s výrobou skřítků. Letos
jsme tvořili šiškáčky a mechové skřítky.
Lenka Urbášková

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Další akce, která se již stala tradicí je Lampionový průvod, který jsme uspořádali nejen pro děti ve středu 28. října
2015. Rozhodli jsme se, že z této akce uděláme zážitek pro
děti i dospělé a myslím, že se nám to podařilo. V 18.00 hodin
jsme se sešli před kulturním domem a vyrazili směrem k restauraci U Rudolfa, pak kolem kapličky zpátky k Domovu pro
seniory a přes novostavby v Mrsklesích na Kovákov a kolem
lesa k vodárce. Cestičku kolem lesa jsme označili svíčkami
a u vodárky na děti čekal táborák, teplý čaj a ohňová show
v podání šermířského spolku NON SANCTI z Olomouce.
Aby hlavně děti měly pocit, že viděly opravdu hodně světý-
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lek, odpálili jsme krásný ohňostroj, který byl připravený jako překvapení. Dětí bylo hodně a tak nám brzy
došel čaj. Naštěstí nebyla vůbec zima, ale pro příští rok musíme navařit více čaje. Pro rodiče byl připravený první punč a nakonec jsme se kolem osmé hodiny večerní rozešli do svých domovů.
Musím poděkovat všem, kteří se naší akce zúčastnili. Je pro nás velmi důležité, když podpoříte takovou komorní akci, která je určena především pro naše obyvatele. Samozřejmě jsme a budeme rádi,
když svou účastí podpoříte kteroukoliv naši akci, protože budeme vědět, že naše práce v Sokole není
zbytečná.
Lucie Vaculíková

VÁNOČNÍ DÍLNA

Jehličí, punč, věnce a věnečky, svícny a dekorace – to je naše každoroční vánoční dílna. Věřili byste, že letošní první adventní neděli 29. 11. 2015 se konala již posedmé? A my se stále snažíme
a vymýšlíme nové výrobky, nakupujeme nový materiál, motáme předem celý kopec věnečků a držíme
jejich cenu stále proklatě nízko. A aby si to u nás pak všichni tvořiví mohli užít, je potřeba na to vyrábění,
důležité rozhodování o tom, která hvězdička se bude více hodit a „plkání“ se sousedkou mít klid a pohodu. Proto znovu prosím maminky - pečlivě zvažte účast s předškolními dětmi. Vyráběné výrobky neodpovídají jejich věku a nudící se dítko zlobí a ruší ostatní. Pro tyhle dětičky pořádáme dílničku
s vyráběním výrobků, které odpovídají jejich schopnostem a dovednostem a to v rámci akce Možná přijde i Mikuláš. Koná se hned následující týden po vánoční dílně a tam se jim budeme rádi věnovat. Děkuji
Vám za Vaši ohleduplnost a budu se těšit zase za rok.
Lenka Urbášková
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MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

Tak co myslíte, povedlo se letos dětem Mikuláše přivolat? Ano je správná odpověď. Letos naše již
8. netradiční Mikulášská nadílka připadla na sobotu 5. 12. 2015, tedy skutečné datum, kdy Mikuláš
opravdu přichází na svoji každoroční obchůzku. Ale než Mikuláš se svou družinou přišel, vyráběly děti
ozdoby z papíru, kterými jsme ozdobili stromeček a pak ho společně rozsvítili. Děti také prověřily svoji
zručnost a šikovnost při výrobě velmi netradičního adventního věnce se čtyřmi svíčkami vyráběného
z papírových roliček. Ten si také jako dárek odnesly domů.
Lenka Urbášková

SK Mrsklesy
Výsledky podzimní části soutěže 2015 - 1. liga
1.

Real HDO

13

93:19

22

2.

FC Hněvotín

13

91:43

22

3.

AT Beermingham

13

57:31

22

4.

Ajax Bělidla

13

59:34

20

5.

Step Style

13

66:40

16

6.

Pergola

13

39:38

13

7.

FC Levotil

13

44:57

12

8.

Galatasaray

13

53:72

11

9.

Aston Pila 98

13

40:60

11

10.

SK MP Olomouc

13

40:51

10

11.

Hruš.Chořelice

13

42:59

10

12.

Olpran

13

35:61

6

13.

FC Creditas

13

31:65

5

14.

SK Mrsklesy

13

38:98

2
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Pozvánky na sokolské akce


Ve čtvrtek 31. 12. 2015 od 20.00 hodin v kulturním domě Mrsklesy pořádáme zábavu se skupinou YANTAR. Občerstvení zajištěno. Vstupné 100 Kč, v ceně vstupného i řízek. Srdečně
zvou pořadatelé. Předprodej vstupenek od 15. 12. 2015 u paní Pavly Michálkové,
tel. 604 320 367



Valná hromada pro všechny členy TJ Sokol Mrsklesy se uskuteční v sobotu 20. 2. 2016 od
14.00 hodin v sále KD Mrsklesy.



Srdečně všechny zveme v sobotu 5. března 2016 na 52. šibřinky. K tanci i poslechu zahraje
skupina YANTAR. Vstupné 100,- Kč. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek začne na výroční valné hromadě.



Moc se těšíme na to, jakými originálními maskami nás zase děti překvapí v neděli 6. března
2016 ve 14.30 hodin v KD na 52. dětském maškarním karnevale.



Pro všechny tvořivé i ty, co jen hledají inspiraci, pořádáme v sobotu 19. 3. 2016 v 15.00 hodin
velikonoční dílnu.

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
První schůzkou v září nám odstartoval maraton středečních oddílů roku 2015/2016. I letos nám přibylo pár nových a moc šikovných dětí. Hned na první schůzce jsme si zopakovali, co vše se v oddíle smí
a nesmí a zahráli jsme si pár her. Další schůzku měly děti za úkol si donést draka. Vydali jsme se na
vyhlídku Na Vodárce a zasoutěžili si, čí drak vyletí nejvýš. Všichni vyhráli, protože draci lítali sem a tam,
takže se nedalo ani posoudit, kdo by mohl být na stupni vítězů. Tímto chválíme všechny děti, které se
zúčastnily a udělaly nám touto akcí radost, protože draků bylo opravdu mnoho.
Během října jsme si
udělali dlouhou procházku
do Kovákovského lesa,
zkontrolovali jsme, jestli
není po vojenských hangárech opravdu ani stopy
a závěrem děti posbíraly
žaludy na vánoční plnění
krmelců. V listopadu nám
nechybělo ani podzimní
kino. Tentokrát nás výherní
pohádkový plakát pozval na
pohádku „Princezna ze
mlejna“. Každý si donesl
popcorn a všelijaké dobroty,
usadili jsme se do sedadel a nechali se unášet dějem pohádky.
V prosinci jsme zvládli i návštěvu pevnosti poznání a do konce roku nás ještě čeká každoroční spaní
v klubovně, kdy potěšíme naše bříška štědrovečerní večeří. Na Štědrý den vyrazíme na procházku a
doplníme zimní zásoby zvířátkům.
Barča a Keliška
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<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
„Už paní zima přichází snad,
my v bílém sněhu budeme si hrát.
Za okny psaní, v něm dětská přání,
co by jim Ježíšek měl k Vánocům dát.
Rolničky zvoní, jehličí voní,
děti už čekají na zázrak.
Všude je klid, co více si přát,
štěstí a lásku můžeme si dát.“
Letos již na sklonku listopadu k nám přišel advent a nastal ten pravý předvánoční čas. První adventní neděli zapalujeme první svíčku na adventním věnci a také rozsvěcíme vánoční strom před naší
malou školičkou. Děti se už dlouho na tuto událost připravovaly, zpívaly si písničky a učily se nové básničky. Myslím, že se jim vystoupení při rozsvěcování stromu moc povedlo.
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Jenže do Vánoc byla ještě dlouhá doba a tak jsme si ji zpříjemnili
návštěvou vánočně vyzdobeného
hradu
Šternberk.
Samozřejmě,
že jsme nezapomněli ani na zvířátka
v lese a vypravili jsme se ke krmelci
s dobrotami. Sbírali jsme pro ně
kaštany, žaludy, a donesli jsme jim
i mrkvičky, jablíčka a třeba starý
chleba. S paní, která se stará o zvířátka v záchranné stanici, jsme
se naučili, jak správně sypat ptáčkům
do krmítka, aby dobře přežili zimu.
Předvánoční čas jsme věnovali i vánočnímu vyrábění, přišel nám s tím
pomoci i pan malíř Dostál, který se
k nám rád vrací a učí nás krásně malovat. Také jsme si zahráli na čertíky, abychom se nebáli, až k nám
přijde Mikuláš. Upekli jsme si s rodiči ve školce voňavé perníčky, ozdobili stromeček a s maňáskovým
divadélkem nám rychleji uteklo čekání na vánoční nadílku.
Zázraky a kouzla se neustále, aniž bychom o tom věděli, vkrádají do našich všedních životů. Dělají
dny krásnějšími i pohádkovějšími. Ovšem existuje čas, který byl předurčen k tomu, aby se všechna
kouzla projevila v plném rozsahu. Je to čas vánoční. Chvíle pohody a klidu, lásky a míru. Nevšední to
období dýchající touhou, nadšením a tajemnem. Dýchající krásou zasněžené krajiny, nepopsatelným
citovým naplněním a vůní skořice s jablky.
Čas vánoční patří rodinným setkáním a odpuštění. Rozsvěcí plamínek v našich pohaslých srdcích
a zanechává nás spokojenými a šťastnými. Poté je už jen a jen na nás, zda budeme o tu nepatrnou zář
pečovat a zda nám vydrží do té doby, než nadejde opět posvátná chvíle. Tak tedy Vy všichni, užívejte
času pohody a klidu, nedovolte, aby vám ho kdokoliv pokazil a hlavně držte se svých blízkých.
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A HODNĚ ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE

přejí všichni ze školky

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Dnes nám svého koníčka – SOKOLNICTVÍ – představí pan Pavel Bregin.
Jak dlouho se už sokolnictvím zabýváte a jak jste se k němu dostal?
Zabývám se sokolnictvím už od svých dvanácti let. Bylo to tak, že jsem jednou v televizi viděl ukázky
z Mezinárodního sokolnického srazu v Opočně. Říkal jsem si, jak se mi strašně líbí to, jak tam ti sokolníci stáli nastoupeni, každý měl na své ruce v rukavici svého dravce (většinou jestřába, sokoli byli dříve
vzácní). Pak jsem si zjistil, že v Olomouci je také Klub sokolníků. Tam jsem začal jako sokolnický adept
docházet, dostal jsem tam svoji první poštolku, o kterou jsem se staral. Tu se mi podařilo vycvičit i na lov
holubů, což bylo úžasné. Pak to pokračovalo tím, že jsem v roce 1992 složil myslivecké zkoušky, to je
povinné, a následně i sokolnické zkoušky proto, abych už mohl lovit i se svým prvním jestřábem.
Na vojně jsem pak sloužil na letišti v Bochoři, kde jsme s dravci zabezpečovali tzv. biologickou ochranu
letiště.
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Prozradíte
detaily?

nám
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nějaké

Sokolnictví je zvláštní způsob lovu pomocí vycvičených dravců. Klub sokolníků byl před dvěma lety
zapsán i na seznam
nehmotného
světového
dědictví UNESCO, konkrétně 16. listopadu, což je
teď Světový den sokolnictví. V současnosti se specializuji hlavně na chov
dravých ptáků. Zrovna teď
chovám pár loveckých sokolů, 3 páry sokolů stěhovavých, pár kříženců sokola loveckého s rarohem
a jednu samici orla skalního, která je mládětem kazašských rodičů.
Můžu se zeptat, proč samice orla skalního pochází zrovna z Kazachstánu?
V Kazachstánu jsem byl už dvakrát, mám tam přátele, je to oblast tradičních pastevců, kde každý správný Kazach musí vlastnit dravého ptáka a koně. A samici jsem chtěl právě odsud, protože v Evropě začínají být dravci neustálých křížením zdegenerovaní a přešlechtění. Třeba samice z Tater by vážila okolo
3,5 kg, ale samice z Kazachstánu váží 7 kg. Chtěl bych obnovit chov původních nešlechtěných druhů.
Kazachstán je jednou z nejrozsáhlejších zemí světa, velmi řídce osídlen. Je to zajímavá země, bohatá na nerostné suroviny. Obyvatelé vesnic jsou
třeba ohledně komfortu bydlení daleko za námi,
velice úsměvné ale je, že každý má drahý vůz,
koně, dravé ptáky,… Směrem k čínským hranicím
je to nedotčená oblast, kde jsme mohli pozorovat
orly v divoké přírodě.
Dosáhl jste i nějaké úspěchy?
Nevím, jestli se to dá nazvat přímo úspěchy, ale
podařil se mi prodej odchovaných dravců i do Spojených arabských emirátů. Tam jsem pak byl i na
pozvání u šejka v jeho sokolnickém centru. Měli
tam totiž problém s loveckými sokoly. Je celkem
pochopitelné, že když sokol lovecký je původem ze
Sibiře a Grónska, nebude mu horké klima Emirátů
svědčit. Sokoli jsou tam chováni v klimatizovaných
místnostech a sokolnictví je považováno za luxusní
sport a zábavu šejků a je symbolem sociálního
postavení. Je však také nostalgickou připomínkou
kočovného života v pouštích. Šejkové chovají i obrovské množství dropů, které pak vypouštějí do přírody
a pomocí dravců loví. Dokonce tam soutěží ve sportovních disciplínách, které vysílají i v televizi. Jedná
se o rovinku na 100 m. Sokol nebo kříženec sokola se na startu odstíní (sundá se mu čepička) a měří
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se, za jak dlouho zvládne úsek 100 m, na jehož konci je lákán na vábítko. Zajímavé je i to, že začali
s výcvikem dravců pomocí dronů.
A podělíte se s námi ještě i o nějaké další zvláštnosti ohledně dravců?
Napadá mě zmínit třeba administrativní náročnost obchodu s dravci. Získat povolení CITES (Úmluva
o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin pozn.
redakce)a povolení na dovoz trvá třeba i rok. Nebo třeba to, že silvestrovské ohňostroje dravcům stejně
jako psům zrovna nesvědčí. Když ještě dcerka chodila do školky, tak jsme i dětem ve školce přišli dravce
ukázat.
Máte i nějaké další koníčky?
Coby největšího „koníčka“ musím uvést již výše zmiňovanou dceru Sofii, pak svoji firmu na výrobu nábytku, obrovským koníčkem je i myslivost a pak také koně. A protože mám těch koníčků tolik, tak
v souvislosti s nadcházejícími vánoci se nejvíc těším na to, že si snad odpočinu.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková

<><><> Seznamujeme se <><><>
Hana Malinová, 37 let,
v Mrsklesích od roku 2012

Navštěvujete společenské akce v obci?
Účastníme se rádi veškerých akcí, hlavně pro děti.
Byli jsme na Obecním dnu a Hledání skřítka Podzimníčka. Jsme rádi, že se tady pořádá tolik akcí
a moc se nám to líbí. Je to vždy dobře organizované. Teď mě nejvíc potěšilo rozsvěcení vánočního stromu, kde poprvé vystupovala naše dcera
Betynka.
Co Vám v obci nejvíc chybí?
Lidl. Mám ráda žitné a celozrnné pečivo a chybí mi
větší výběr. Ale není problém si zajet nakoupit do
města. V podstatě nám tu vůbec nic nechybí.
Čtete Zpravodaj?
Sledujeme veškeré zprávy, co se týče obce, hlavně na internetu. Zajímá nás, co se kolem nás děje.

Jakou máte práci?
Pracuji jako pečovatelka v domově důchodců
v Hrubé Vodě.
Máte nějaké koníčky?
Většinu času věnuji svým dětem, je to můj největší
koníček. Ráda se věnuji zahrádce – pro radost
opečovávám kytičky a nějaký užitkový záhonek
máme také. Věnuji se s dětmi také různým kreativním činnostem – děláme věnečky a spoustu
dalších okrasných a užitečných věcí.

Kam v Mrsklesích ráda chodíte?
Ráda si zajdu na procházku do Vojenského prostoru Libavá. Je to příjemně strávený čas, kdy je
celá rodina pospolu. Máme rádi přírodu a vycházky. Máme také docela prochozené Slovenské Tatry – Roháče, Štrbské pleso, naposledy jsme byli
na Zeleném plese.
Máte raději léto nebo zimu?
Neuměla bych si vybrat. V létě se rádi koupeme,
užíváme si teplo. S manželem jsem se naučila
lyžovat. Proto bych nevyměnila ani zimu. Každý
čas má své kouzlo.
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Najdete si čas na čtení?
Čtení je jediná chvilka, kdy se věnuji jen sama
sobě. Večer otevírám knížku pravidelně.
Máte nějaký tip proti únavě?
Já mám ráda vlašské ořechy, ty se doporučují i na
dobrou náladu. Také na mě funguje voda
s citronem. A pro zlepšení nálady si s manželem
rádi dáme skleničku dobrého vína.
Jste sova nebo skřivan?
Rozhodně skřivan. Nedělá mi problém ranní vstávání. Ale večer už mi nezbývá moc sil na manželskou konverzaci. U televize už usínám.
A co vaření, vaříte ráda?
Je to jedna z mých zálib. Ráda vařím jak českou
kuchyni tak i experimentuji. Snažím se používat
originální přísady a nepoužívat náhražky. Ráda
také peču, příležitostně i dorty pro rodinu, nebo
dělám věnečky. Ráda se také dobře najím, však je
to taky na mě vidět (smích).
Jaký je Váš nejsilnější zážitek z poslední doby?
Asi foťák. Tedy abych to vysvětlila: vydali jsme se
letos poprvé na dovolenou letecky k moři. Byl to
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pro nás všechny skvělý zážitek, vše jsme si perfektně užili, včetně letu letadlem. Jenže na zpáteční cestě na letišti v Burgasu nám ukradli foťák
se všemi fotkami. Bylo mi to tak líto, že jsem týden
vypadala jako by mi umřela rodina. Moc těžko
jsem se s tím smiřovala.
Co Vás zaručeně naštve?
Nejsem materialista a tak toho moc není. Ale zaručeně mě vždycky dostane lidská blbost.
Jak trávíte Vánoce?
Scházíme se celá rodina a užíváme si jeden druhého. Každé Vánoce jsou originální, jak děti rostou, jsou Vánoce vždy jiné ale stále úžasné. Užívám si spousty pohádek s dcerami. Zavedli jsme
také nový zvyk – posíláme i s prarodiči skořápky
se svíčkami. Moc si to všichni užíváme.
Vaše životní motto:
Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.
Co byste vzkázali spoluobčanům?
Všem bych popřála
svátky.

krásné

a klidné

vánoční

Děkuji za rozhovor. Ptala se: Michala Šustková

<><><> Z historie naší obce <><><>
Československý červený kříž
Československý červený kříž také patří mezi organizace, jejichž činnost
v Mrsklesích zanikla. Jak je již zvykem, nejprve si něco o její činnosti povíme obecně. Tato organizace poskytovala a poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální
a humanitární služby pro obyvatelstvo i vojenské akce, funguje v případech katastrof, působí v oblasti zdravotně – výchovné. Humánní myšlenky na založení takovéto společnosti zapustily kořeny na našem území asi před 150 lety, kdy roku
1868 vznikl Vlastenecký pomocný spolek pro Království české a později roku 1919 byla založena
nástupnická společnost Československý červený kříž. Po sametové revoluci se organizace rozdělila
po vzoru státní federace a tím se také její název změnil na Český červený kříž. Ten byl Mezinárodním
výborem Červeného kříže 26. 8. 1993 uznán za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Pokud se tedy vrátíme zpět do Mrskles, tak je potřebné konstatovat, že tato organizace patřila mezi
ty menší, které v naší obci fungovaly. Přibližná doba založení spadá do padesátých let, někdy kolem
roku 1955, tedy v době socialismu a po revoluci 1989 jejich činnost postupně zanikala, v Mrsklesích přibližně kolem roku 1995. Zkrátka v době rozpadu složek Národní fronty došlo i k rozpadu organizace ČČK
v Mrsklesích. Podrobnějších údajů je velice málo. Členská základna v Mrsklesích byla samozřejmě tvořena obyvateli Mrskles, muži i ženami, pamětníci hovoří i o sto členech, přičemž mužů bylo velice málo,
něco kolem 5 členů. Zůstala převaha žen, které vedl pětičlenný výbor. Ten organizoval, řídil a koordinoval práci organizace prakticky tvořenou nadšenci a zapálenými lidmi. Nadřízeným orgánem byl okresní
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výbor ČSČK, který sídlil a dodnes sídlí v Olomouci. Měl daleko větší možnosti i rozsah činnosti a samozřejmě byl i lépe finančně zajištěný a podporován.
V organizaci v Mrsklesích se scházeli různě - na
Národním výboru i doma u jednotlivých členů. Činnost
byla pestrá, ale samozřejmě jen v rámci možností malé
obce. Dohlíželo se na různých akcích z hlediska zdravotnické stránky – hlídky, dozorování, vedl se kroužek
mladých zdravotníků. Členové ČK učili mládež jak poskytnout první pomoc, jak ošetřit drobné úrazy, osvětově vychovávali své mladé členy: učili je obvazovat,
jak se zachovat při úrazech, uštknutí hadem, při dopravní nehodě, při úrazu elektrickým proudem, jak zastavit krvácení. Toto všechno dnes mladým lidem velice chybí. Výbor ČK zajišťoval odborné přednášky obvodních i odborných lékařů, které probíhaly v zasedací
místnosti v kulturním domě. V zimní sezoně členové
ČK organizovali i ples, avšak převážná většina činnosti
spočívala v osvětě, výchově mládeže k provedení první pomoci a zajišťování zdravotnických dozorů na
sportovních a kulturních akcích. Taková ta známá hlídka 1 - 2 zdravotnic s brašničkou a rumem. Důležitou
úlohu sehráli například v ošetření úrazů před příjezdem sanitky, protože v minulosti byla hůře dostupná
rychlá zdravotnická pomoc a proto několik členů, např.
paní Plesníková, Bečicová a pan Hrabal, mělo doma
zdravotnickou brašnu s potřebným vybavením a byli
k dispozici než přijel lékař. Dovedli pomoci a suplovali pomoc záchranné služby. V obci byli evidováni
i čestní dárci krve.
Roman Sedláček

<><><> Slavnosti roku <><><>
V dnešním čísle si více přiblížíme počátky oslav vánočních svátků, tedy jejich historický vznik a vývoj a s nimi spojené slavnostní dny.
Původ slova Vánoce je podle historických pramenů v staroněmeckém výrazu „den wihem Nachten“,
znamená posvátné noci nebo svaté noci. Pojmenování Vánoc tedy vzniklo v dávné době před křesťanstvím a označovaly se tak dny a noci, spojené se slunovratem. Postupně se původní výraz změnil
na Weihnachten a v českém jazyce na Vánoce. Historicky je za vznik Vánoc možné považovat období
na přelomu třetího a čtvrtého století, podle první zmínky v řeckém kalendáři Furia Dionysia Philocata.
Slavili se v Římě kolem roku 330. Křesťanská církev se snažila původní pohanské zvyky zrušit. Nepodařilo se jim to. Rozhodli se využít oblibu období slunovratu mezi lidmi pro šíření své víry a filozofie o narození Ježíše Krista. Vánoce byly uznány jako církevní svátky ve čtvrtém století našeho letopočtu. Staly
se součástí kultury všech křesťanských národů a přibližně od 16. století se slaví v takové podobě, jak je
slavíme v současnosti.
 Adventní období trvá čtyři týdny a je časem přípravy na Vánoce, končí 24. prosince.
 24. prosinec - Štědrý den, den narození prvních lidí Evy a Adama - není součástí Vánoc, ale posledním dnem adventního období. Tento den byl dříve velmi přísně postní. S půstem souvisí i pověst o zlatém prasátku, která ho měla zpříjemnit dětem, ale také postní složení štědrovečerní večeře, kterou po západu slunce začínaly oslavy Vánoc. Večerní rozdávání dárků má tradici už
od 14. století a má podle církve symbolizovat štědrost Boha.
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 25. prosinec - Hod boží vánoční - je dnem, který začíná Půlnoční mší a slaví se narození Ježíše
v Betlémě. Rodiny se schází u slavnostního oběda. Podle pověr a zvyků se v tento den nesmí pracovat.
 26. prosinec - Svatý Štěpán – církev tento den zasvětila Svatému Štěpánovi, mučedníkovi, který
hlásal narození Ježíše a byl za to ukamenován.
 27. prosinec - Svatý Jan Evangelista – tento den byl věnován v dřívějších dobách apoštolovi, který se staral o Ježíškovu matku Marii po jeho smrti.
 28. prosinec - Svátek Mláďátek - je v nynější době už také téměř zapomenutý a setkáme se s ním
jen při mši v kostele. Mláďátka to byly betlémské děti, které dal král Herodes zavraždit, když neúspěšně v Betlémě hledal Marii, Josefa a narozeného Ježíše.
 6. leden - Svátek Tří králů – je pro věřící dnem Zjevení Páně. Podle pověstí se v tento den přišli do
Betléma poklonit právě narozenému Ježíšovi mudrci z východu a přinesli mu dary. Tradice později
mudrce přeměnila na tři krále - Kašpara, Melichara a Baltazara – a dary upřesnila na zlato, kadidlo
a myrhu.
 První neděli po 6. lednu se slaví Křest Páně, který připomíná pokřtění Ježíše sv. Janem Křtitelem
v posvátné řece Jordán. Tímto dnem vánoční období podle církevního roku končí.
Štědrý den měl poněkud jiný průběh než ten v současné době. Ale o tom až zase někdy jindy. Dnes

se zaměříme na to, že dopoledne se zdobil stromeček a přiblížíme si historii vánočního stromku
podrobněji. Kdysi dávno, ještě před narozením Ježíše, chodili po vsích koledníci a zdobili větve ovocných stromů. Později ozdobené větve i rozdávali. Tradice zdobení vánočního stromku, jak ji známe
dnes, pochází z Německa. První zmínka o zdobeném vánočním stromečku je v brémské kronice z roku
1570. Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Podle tradice a taky podle první zmínky se stromek
zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů. Do bytů se stromeček dostává až v polovině
17. století nejdříve ve městech a v rodinách protestantů. V 19. století se tento zvyk začal rozšiřovat
do dalších zemí.
Původně bylo zdobení velmi skromné. Používalo se různé sušené i čerstvé ovoce, nejvíce červená jablíčka a malé hrušky,
a také vlašské ořechy. Na větvičky se věšely i barevné papírové
proužky a růžičky, které měly připomínat Pannu Marii. Postupně
se přidávalo cukroví, perníčky, marcipán a také svíčky. Do třpytivých papírků se balilo i ovoce a ořechy. Na vrcholku byla třpytivá hvězda. V druhé polovině 19. století se začaly tisknout
i různé obrázky, které se vystřihovaly a lepily na cukroví a perníčky. Později se začaly používat i různé polevy. Koncem
19. století se na stromečcích objevují vánoční ozdoby a také
figurky, nejvíce v podobě andílků, odlévané z včelího vosku.
Třpyt začínají stromečkům dodávat zlaté girlandy.
V českých zemích vánoční stromeček dlouhou tradici
nemá. První stromeček u nás postavil pro své přátele
v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan
Karel Liebich na svém zámku v Praze Libni. Po třiceti letech se v Praze začaly stromky prodávat zcela běžně
a lidé je nazývali Kristovým strůmkem. Stromeček si mohly ze začátku dovolit jen zámožnější rodiny, teprve později se stromeček rozšířil na Moravu a do většiny
příbytků. Velký vánoční strom na veřejném prostranství byl poprvé postavený na brněnském Náměstí
svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem v r. 1924 a pod stromem se pořádala sbírka na pomoc
opuštěným dětem.
Šárka Zdařilová
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Jedna bába povídala
VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Nedávno jsem zase byla navštívit svoji 94 letou babičku. Vyprávěla mi o jejich Vánocích. Měla
9 sourozenců, byli poměrně chudí a „chudobný“ (tak ho nazvala ona) byl i jejich stromeček. Už tehdy
měli pár baněk a kromě nich bylo na stromečku zavěšeno cukroví, oříšky, svíčičky a stromeček byl dozdoben řetězy z barevných papírů a slámy. Ty, když byla větší, pomáhala i vyrábět. Jistě to znáte, papír
se nastříhá na proužky a ty se slepují do kroužků tak, že následující kroužek se provleče předchozím.
Stejně tak se stříhala i stébla pšeničné slámy a řetěz se lepil stejně. Takže žádný bohatě ověšený stromeček pestrými čokoládovými figurkami a ozdobami, žádná šíleně blikající elektrická světýlka.
A dárky tenkrát? Dostávali jen věci potřebné – pero, tužku, gumu, sešit,… Když potřebovali, tak
punčochy nebo „meltonky“ (to byly zimní boty s jazykem, dole byla kůže, nahoře látka a zapínaly se na
přezku, stály tehdy 29,- Kč). Hračku na vánoce dostali jen jednou. Otec holčičky, se kterou kamarádili,
když k nim do vesnice rodina přijela na letní byt, jim coby majitel malé továrny na výrobu dřevěných hraček nechal poslat dřevěná jo-jo. Ale velikým zážitkem bylo, že dostávali prskavky. Byly v krabičce po pěti
kusech za korunu.
Ke štědrovečerní večeři mívali buď vánočku s čajem, nebo omáčku ze sušených hrušek a švestek
s bramborem nebo chlebem, které říkali chamula. Když babička vzpomínala na její vánoce, měla vlhké
oči – nebyla však smutná kvůli tomu, že jako dítě neprožila bohaté a štědré vánoce, ale spíš to byla lítost
nad tím, že kouzlo vánoc, které spočívá v pospolitosti rodiny, upřímné radosti z maličkostí a objetí milovaného člověka se vytrácí a nedá se vrátit.
A co Vaše vánoce, jaké budou?

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky
a v novém roce pevné zdraví a spoustu radostných okamžiků
Vám přeje redakce Zpravodaje.
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