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Vážení spoluobčané,
v úvodu prvního letošního vydání Zpravodaje Vám předkládáme několik číselných údajů týkajících
se tohoto roku a pro porovnání i roku minulého. Počet obyvatel se nám každoročně navyšuje především
zakládáním nových rodin a počtem narozených dětí. Těch jsme do svazku obce v loňském roce přivítali
6. K 1. 1. 2016 je počet obyvatel 669, a pro porovnání s datem k 1. 1. 2015 to bylo 659 obyvatel. Za
zmínku stojí, že v roce 2014 přivítala obec 12 nových občánků. Tolik narozených dětí v jednom roce v
našich záznamech nenajdete. Snad se v letošním roce k tomuto počtu narozených dětí opět přiblížíme.
Jsou to velice pozitivní čísla a máme upřímnou radost, že bydlení v Mrsklesích mladým rodinám vyhovuje a jsou v naší obci spokojeni.
Rozpočet obce na rok 2016 je schválen ve výši 86 mil. Kč v příjmové i výdajové části. Oproti roku
2015 je navýšen o 50 mil. Kč. Pro naši malou obec jsou to obrovská čísla ovlivněná především příjmem
poplatku za uložení odpadu na skládku LO Haná a dlouhodobými finančními převody.
Hlavními plánovanými investičními akcemi pro tento rok je přístavba mateřské školy a garáží pro
obecní techniku pod názvem „Obec Mrsklesy č. p. 49 – objekty občanské vybavenosti“ a stavba „Mrsklesy výstavba chodníku a cyklostezky z Kovákova do Mar. Údolí“. Na oba projekty bude podána žádost
o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu.
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V těchto dnech probíhají dokončovací práce týkající se venkovních úprav stavby Multifunkčního
obecního domu a v nejbližší době, po kolaudaci domu, zastupitelstvo obce schválí podmínky pronájmu
jednotlivých prostor. Opět připomínáme občanům, kteří by měli zájem o poskytování služeb v tomto domě, aby nás co nejdříve informovali o svém záměru.
Pokračujeme s plánovanou výsadbou zeleně v okolí naší obce a rádi bychom realizovali revitalizaci
zelené plochy u sportovního areálu. Vše závisí na dotacích, o které je požádáno.
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o rozšíření katastrálního území obce Mrsklesy
a o zpřístupnění této plochy veřejnostní. Mylně jsme Vás informovali, že tohle je jediná změna. Netušili
jsme, že 1. leden 2016 nám přinese zákaz vydávání povolenek do vojenského prostoru. Nikdo nás o této
legislativní změně předem neinformoval. Až nyní 1. března proběhla schůzka zástupců okolních obcí
s Újezdním úřadem VÚ Libavá. Na setkání, kterého se účastnil i hejtman Olomouckého kraje se zástupci
krajského úřadu, jsme měli možnost vyjádřit náš nesouhlas k zákazu vydávání povolení do prostoru vojenského újezdu za účelem sběru lesních plodin. Ujistili jsme se, že toto stanovisko okolních obcí bude
zaznamenáno v zápise, který bude zaslán Ministerstvu obrany. Snad se naše přání, abychom měli možnost chodit na houby na místa, které máme v oblibě, někdy splní.
Na závěr věnujte prosím pár minut dotazníkovému šetření, které je uvedeno na konci tohoto Zpravodaje. Zodpovězení těchto otázek nám umožní vyjasnit priority rozvoje obce, které budou zapracovány
do programového dokumentu rozvoje obce. Naleznete tam také otázku týkající se snížení produkce komunálního odpadu. Chtěli bychom se ve spolupráci s mikroregionem Bystřička účastnit na přípravě žádosti o dotaci za účelem pořízení nádob na papír a plast, podobně, jak tomu bylo u kompostérů, a tyto
nádoby bezplatně občanům poskytnout. Zda k tomuto kroku přistoupíme, rozhodne výsledek této ankety,
který má i návaznost na zajištění svozu tohoto odpadu. Ten nebude pravděpodobně častější než 1x za
měsíc. Předem děkujeme za Vaše odpovědi na oba dotazníky.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

<><><> Dění v obci <><><>
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka vznikla na
základě staré tradice. Ve středověku se na prostranství před kostelem hrály hry o Svatých třech
králích, ke kterým se pak přidaly
i průvody. Chudé děti oblečené za
tři krále chodily na svátek Zjevení
Páně po domech se symbolickou
hvězdou a kadidlem, zpívaly koledu „My tři králové“ a posvěcenou
křídou psaly na dveře K+M+B
a kalendářní rok s požehnáním
domu.
Dnes je smysl této obnovené
tradice daleko rozsáhlejší. Na rozdíl od chudých dětí, které prosily za dary pro svou potřebu, naše děti
z Turistického oddílu prožívají radost ze setkání s lidmi, kteří je při koledování přijímají a obdarovávají.
Naši koledníčci vybrali 12.067 Kč a ty použije Charita České republiky na podporu provozu charitních
služeb v našem kraji a v menší míře pak i k financování celostátních aktivit a projektů v zahraničí.
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Děkujeme všem štědrým dárcům za jejich finanční podporu určenou pro pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi a také našim malým koledníčkům za to, že již pravidelně přináší našim spoluobčanům novoroční přání vyjádřené symboly tří písmen a letopočtem – ať Kristus žehná tomuto domu v roce 2016.

Informace z obce
BRIGÁDA - UKLIĎME SPOLEČNĚ OKOLÍ NAŠÍ OBCE

Jaro nám klepe na dveře a my zveme širokou veřejnost na brigádu za účelem úklidu odpadků z okolí
naší obce. Sraz všech účastníků bude v sobotu 2. dubna 2016 v 15.00 hodin na křižovatce u parčíku
v Mrsklesích a ve stejnou dobu na Kovákově u dětského hřiště. Nezapomeňte si
vzít s sebou rukavice a dobrou náladu. Pro všechny účastníky bude odměnou
malá sladkost a opékání špekáčků u táboráku na Kovákově.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 30. dubna 2016 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu opět s kontrolou uložení tohoto odpadu do přistaveného kontejneru tak, jak tomu bylo na podzim 2015.
Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven:
Kovákov – točna..................................... od 8.00 do 9.00 hodin
Mrsklesy – u hostince ............................. od 9.30 do 10.30 hodin
Mrsklesy – u kapličky ............................. od 11.00 do 12.00 hodin
Do velkoobjemového odpadu nesmí být ukládán nebezpečný odpad, včetně pneumatik a elektrospotřebičů.
Nebezpečný odpad bude možné uložit do přistaveného vozidla:
Kovákov – autobusová zastávka ............ od 8.00 do 8.15 hodin
Mrsklesy – u hostince ............................. od 8.20 do 8.35 hodin
Mrsklesy – u kapličky ............................. od 8.40 do 8.55 hodin
V uvedenou dobu na určená místa dopravte nebezpečný odpad. Ukládání odpadu na určená místa před
stanovenými časy je z bezpečnostních a manipulačních důvodů zakázáno!
ZA JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ OBEC MRSKLESY

Obec Mrsklesy vyhlašuje 5. ročník soutěže „Nejhezčí květinová výzdoba domu“. V letních měsících
bude redakční rada pořizovat fotografie domů, které upoutají svou letní květinovou výzdobou. Vybere 20 nejlepších, ze kterých pak bude vylosováno
5 vítězů na akci „Rozloučení s prázdninami“ v sobotu 27. 8. 2016. Při hodnocení je posuzována především snaha majitele domu zkrášlit květinovou výzdobou venkovní vzhled svého domu. Ne všichni mají možnost realizovat velkolepou výzdobu a je třeba ocenit i snahu. Už se všichni těšíme, jak nám rozkvetou nejen domy, ale i celé části ulic.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU V MRSKLESÍCH

Tak jako v minulých letech budou i tentokrát v období od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016, mimo objednané
termíny, volně přístupná obě hřiště sportovního areálu v Mrsklesích. V pracovní dny od 14.30 do
19.30 hodin, v sobotu a v neděli budou hřiště otevřená od 9.00 do 20.00 hodin. Správce na hřišti bude
přítomen pouze při fotbalových utkáních. Kdo má zájem rezervovat si hřiště, má možnost nejlépe do
25. 3. 2016 nahlásit obecnímu úřadu na tel. 585 351 699 stanovený den a čas rezervace. Od 1. 4. bude
ve vývěsce na hřišti zveřejněn přehled obsazenosti hřiště, dle kterého se využití hřiště musí řídit.
Ten kdo nemá objednaný termín, musí dát přednost tomu, kdo má termín rezervovaný.

Zpravodaj obce Mrsklesy

Stránka |4

Pozvánky na obecní akce
STAVĚNÍ MÁJE

Společně s TJ Sokol Mrsklesy Vás srdečně zveme na tradiční stavění májky, které se uskuteční v pátek
29. 4. 2016 od 18.00 hodin u hřiště na Kovákově. Každá pomocná ruka a síla bude vítána. Děvčata
budou mít na starosti ozdobu májky a hoši budou potřeba na její postavení. Odměnou bude
vlastnoručně opečený špekáček.
DEN MATEK

Když mají maminky svátek, tak se patří jej oslavit. Přijďte milé maminky, babičky, prababičky a všichni,
kdo si tento milý svátek chcete připomenout, do našeho kulturního domu v sobotu 7. května 2016
ve 14.00 hodin. Bude pro Vás připraven program, který nacvičily paní učitelky s dětmi z naší mateřské
školky a také Vás jistě potěší taneční vystoupení maminek. Pro všechny bude připraveno malé
občerstvení.

Společenská kronika
Narodili se… Tereza Spurná, Anna Jatchvliani, Jakub Bartolčic, Oliver Zdařil

Ať se ti mezi námi líbí.
Opustili nás… Mgr. Svatopluk Vyšín, Jiří Venclík

Upřímnou soustrast
Naši jubilanti…

Jan Sigmund, Jarmila Dosoudilová, Jiří Lehký, Vlasta Neužilová, Josef Vaculík,
Rostislav Ďásek, Danuše Hekelová, Vladimír Grunt, Věra Faktorová,
Josef Kubíček, 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 <><><>
Jak dlouho už bydlíte v Mrsklesích a co Vás přivedlo právě sem?

Petra: V červenci to budou už 3 roky. Ten čas ale
letí.
Petr:

Petr Ochmann – 32 let
Petra Ochmannová – 30 let

Hledali jsme vhodný pozemek v okolí. Pozemky v Bystřici byly drahé a v okolních
vesnicích zase byla velmi malá občanská
vybavenost – obchod, škola, školka, propojení s městem. A pak jsme našli toto místo.
Cena byla dobrá, k tomu ještě kousek pole
a Mrsklesy mají všechno, co potřebujeme.
Do města je to kousek, jede sem i MHD, je
tu obchod, školka … A je to mimo hlavní
silniční tahy. Jsme tu moc spokojení.

Jaké máte zaměstnání?

Petr:

Pracuji jako elektroprojektant pro německou firmu, dojíždím do Hranic.

Zpravodaj obce Mrsklesy
Petra: Jsem na rodičovské dovolené. Ale pracovala jsem jako projektová manažerka pro
dotace v rámci Univerzity Palackého.
Co koníčky, čím se bavíte?

Petr:

Hraju fotbal. Chodím s kamarády do haly
v Bystřici hrát malou kopanou. Občas si zatrénuju i tady v Mrsklesích. Můj další velký
koníček je dům, pořád je co dodělávat.

Petra: Já se nejvíc věnuju synovi Fabiánkovi. Má
15 měsíců, a tak mi péče o něj zabere většinu času, ale také rádi vyrážíme do přírody. Mám ráda turistiku.
Sledujete dění v obci?

Petr:

Ano, čteme Zpravodaj i sledujeme internet.
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Co vy a stravování?

Petra: Snažíme se jíst zdravě, užíváme vhodné
doplňky. Já se trochu zabývám i čínskou
medicínou. Byla jsem na vzdělávacím kurzu, kde jsme se učili počítat hexagramy
podle data narození. Ty Vám pak poradí,
k jakým nemocem jste náchylnější a na co
si dávat více pozor. Na mě a manžela
to opravdu sedí. Hodně jsem se také dověděla ohledné zdravé stravy – např. velmi
doporučované jsou zeleninové polévky,
nebo dodržování pitného režimu. Pít minimálně 1,5 litru čisté vlažné vody. Nejlepší
je voda o teplotě těla, ne studená, ta nedělá organismu nejlépe.

A co Vám tu nejvíc chybí?

Najdete si čas na čtení?

Petr:

Petr:

Obec má dobrou vybavenost. Už se těšíme
na cyklistickou stezku do Mariánského
Údolí, ale chybí nám stejné spojení s Bystřicí a Přáslavicemi. Jsou to vedlejší vesnice a nepotřebujeme všude jezdit autem.

Petra: Chybí mi spojení MHD o víkendu a třeba
cvičení pro děti. Až bude Fabiánek starší,
bude určitě chodit k Veronice do Turistického oddílu. Ten je moc super.
Navštěvujete společenské akce v obci?

Petr:

Máme hodně kamarádů a velkou rodinu,
tak jsme často o víkendech pryč. Ale když
máme volno, tak se rádi účastníme.

Petra: Fabiánek pomalu dorůstá, a tak se budeme
snažit častěji připojit. Jsme rádi, že je tu tolik akcí pro děti.
Co sousedé, rozumíte si?

Petra: Výborně. Máme skvělé sousedy ze všech
stran. Rozumíme si a jsme tu moc spokojení.
Máte raději léto nebo zimu?

Oba:

Máme rozhodně raději léto.

Petr:

V zimě jsem pořád nachlazený, trápí mě
různé nemoci. A je dlouho tma, to je depresivní. Proto se těším na léto, kdy mám konečně klid a můžu si užívat.

Petra: V létě je víc možností, můžete trávit hodně
času venku. Svítí sluníčko a dá se víc chodit na procházky. S malým Fabiánkem jsou
tyhle plískanice složité. Jak je pořád mokro
a zima, nemůže moc capat venku.

Ano, vždycky se chvilka najde. Já čtu horory od Stephena Kinga.

Petra: Čtu hodně knížky o výchově a vývoji dětí,
pak např. fantasy od Terryho Pratchetta.
Jaký máte vztah k přírodě?

Petr:

Velmi kladný. Máme rádi zvířátka. Já bych
si rád někdy pořídil papouška.

Petra: Do domečku bychom chtěli časem psa
a kočku. Teď míváme přes léto beránky.
Beránky? To není moc obvyklé, jak Vás to napadlo?

Petr:

No když jsme si koupili pozemek, bylo
k tomu i pole. Část jsme přenechali zemědělcům a z části jsme chtěli za domeček
louku. Naseli jsme tam luční travní semena, jenže louka se musí kosit. To nás po
čase už nebavilo a tak nám známá nabídla
beránky na spásání. A tak chováme na
louce za domem beránky.

A není Vám líto je pak zabít?

Petra: Nesmí se pojmenovat. Když jsou velcí, ani
k nim už nechodím. Jsou sice mladí a chtějí si asi hrát, ale mají sílu a jsou nebezpeční.
Petr: Zabíjí nám je řezník. Je to profesionální,
opravdu se netrápí. Proto mi to nevadí. Loni v létě bylo takové sucho, že jsme je museli i dokrmovat. Jinak dva se v ohradě
dobře uživí. Letos bych jim chtěl ohradu
rozdělit, aby tráva měla čas zase dorůst.
Co nespasou, to udupou, a tak tráva nemá
čas znovu vyrůst.
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Jaký je Váš nejsilnější zážitek z poslední doby?

Na co se teď nejvíc těšíte?

Petr:

Petr:

Porod syna, zatím ho nic nedokázalo překonat.

Petra: Syn, dítě Vám vše změní. Je to hodně starostí, ale i spousta radosti.
Vzkaz spoluobčanům:

Společně: Ať se nám tu všem žije tak dobře jako
teď.

Až budeme dělat letos zahradu kolem domu.

Petra: A plot – budu moct vypustit syna na zahradu a budu se cítit bezpečněji. Měli jsme tu
už i malý incident, a tak cítím, že plot už je
potřeba.
Životní motto:

Nejdůležitější věci v životě nejsou věci.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Michala Šustková

<><><>Můj koníček je kůň<><><>
Dnes nám jednoho ze svých koníčků – PALIČKOVÁNÍ – představí paní Eliška Šimečková
Jak dlouho se už paličkováním zabýváte a jak jste se k němu dostala?

Od jaktěživa mě zajímaly a bavily veškeré ruční
práce. Ale až v roce 1996 jsem se konečně
k paličkování dostala. Je pravda, že již dlouhou
dobu předtím jsem se snažila paličkování někde
naučit, ale žádný kurz nebo někoho, kdo by
paličkování vyučoval, jsem nenašla. Jednou
jsem se o tomhle zmínila své přítelkyni a ta
chodila na „kurz“ k paní učitelce Julii Kučové
a tak jsem se přidala. Nebyl to vlastně žádný
oficiální kurz, spíš takový babinec, ve kterém
vzniklo nejedno přátelství udržované dodnes.
Protože jsem se přidala až, když ostatní měly už
2 roky za sebou, byla to pro mě velká výzva.
Chodila jsem tam 2,5 roku a za tu dobu jsem se
stihla naučit základy. Protože abyste se naučili
paličkovat „pořádně“, trvá to tak 5 až 6 let.
Co bližšího nám o paličkování prozradíte?

Paličkování je spojování většího počtu nití vzájemným překřížením a stáčením za účelem zhotovení
krajky. Technika paličkování vznikla již v 16. stolení. Jednotlivé druhy krajek dostávaly jméno nejčastěji
podle místa, kde se začaly vyrábět. U nás je známá třeba vamberecká krajka. A konkrétně to vypadá
tak, že nitě jsou navinuty na paličky různých tvarů, kterých potřebujete tak nejméně 50 kusů, začátky nití
jsou přichyceny špendlíky ve speciálním válcovém polštáři nazývaném herdule. Na tomto polštáři máte
také umístěný papír s nákresem předlohy (podvinek) a podle něho zhotovujete krajku. K základním prvkům této techniky patří kroucení, křížení, polohod a hod a jimi tvoříte velký počet vazebních kombinací
a efektů. Musím ale říct, že je to koníček vhodný jen pro velmi trpělivé a zapálené lidi, protože krajka
vzniká opravdu pomalu, a když pak uděláte chybu a musíte párat, zabere to času ještě mnohem víc.
A co všechno jste se naučila za toho 2,5 roku?

Naučila jsem se paličkovat obrázky, vánoční ozdoby jako třeba vločky, vajíčka, dečky, bonsaje, …
A co Vám tento koníček přináší nebo co Vám v souvislosti s tímto koníčkem udělá radost?

Největší radost mi udělá, když vidím, že svým výtvorem udělám radost zase někomu jinému. Svými paličkovanými výrobky jsem obdarovávala svoje známé, kamarádky i rodinu. Obecně mám moc ráda ruční
práce, to že mi pod rukama vzniká něco nového, pěkného. Uklidňuje mě to a přináší mi to potěšení.
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Už jsme to tu naťukly, takže máte ještě i nějaké další koníčky?

Já nemám jen jednoho koníčka,
ale přímo stádo koní. Mým úplně největším koníčkem je malování, to máme
asi geny v rodině, tomu se věnuji už od
útlého dětství. A pak ruční práce všeho
druhu – šití (šila jsem si všechno i kabáty, ono to také dříve byla téměř nutnost, pokud jste se nespokojili
s nabídkou totalitních obchodů), háčkování, pletení. Těmto ručním pracím se
věnuji stále, zatímco s paličkováním
jsem už musela bohužel skončit vzhledem ke zhoršujícímu se zraku. Ony ty nitky, ze kterých se paličkuje, jsou opravdu tenoučké. Pak jsem se
věnovala třeba také výrobě náhrdelníků a náušnic z korálků. A mám ještě jednoho velkého koníčka –
počítač. Na jednu stranu je to úžasná věc nabízející neskutečné množství informací, ale na druhou stranu je to také pěkný žrout času.
Děkuji za rozhovor a doufám, že se nám v budoucnu podaří představit ostatním i nějakého Vašeho dalšího koníčka.
Ptala se: Lenka Urbášková

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
„Hřej, sluníčko, hřej …“
Po dlouhé skoro zimě se už nemůžeme dočkat jara. Stihli jsme si zabobovat na kopečku v naší
školní zahradě, některé děti si dokonce zalyžovaly na kopci v Hlubočkách s lyžařskou školičkou Newmannschool. V lednu byli také všichni naši předškoláci u zápisu do 1. ročníku ZŠ, letos jich máme deset.

Zajímavou hravou formou jsme se spolu s paní Mgr. Terezou Pacovskou seznamovali s bylinkami,
léčivými čaji a různým voňavým kořením. Všechno jsme si pěkně prohlédli, ovoněli a ochutnali pravý
bylinkový čaj z vlastní zahrádky. Dokonce jsme hráli i voňavé pexeso s kořením a bylinkami
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v průhledných krabičkách, skládali jsme obrázky, abychom zjistili, které části léčivých rostlin se sbírají,
aby nám mohly pomoci. I přesto nás postihla chřipka skoro úplně všechny. Abychom byli na příští zimu
lépe připraveni, tak pomaloučku zakládáme náš bylinkový záhonek.
Dobře víme, že jen bylinky
nás před chřipkou neochrání,
musíme se i otužovat. Začali
jsme velice dobře. Při první návštěvě aquaparku jsme se
saunérem vyzkoušeli správné
saunování, otužování i odpočívání. Při další návštěvě jsme už
začali s plaváním. V čase po
plavání navštěvujeme páru, nebo tepidarium a také všechny
atrakce, které aquapark nabízí.
Celou zimu jsme chodili na
vycházky do lesů a údolí
v našem okolí, ale stejně se už
nemůžeme dočkat jara a řádění
na naší školní zahradě.
V letošním roce je v plánu rekonstrukce a dostavba naší školky. Také proto je termín zápisu dětí do
Mateřské školy posunut až na druhou polovinu dubna. Již v průběhu června bude zřejmě provizorní provoz v náhradních prostorách, aby se co nejdříve mohly započít práce na rekonstrukci umýváren. Prosíme všechny rodiče o shovívavost a pochopení. Podrobnější informace budou zveřejňovány aktuálně.
Krásné jaro přejí všichni ze školičky v Mrsklesích

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
V minulém čísle Zpravodaje jsme vám psali o naší závěrečné oddílové schůzce. Na začátku jsme si vyrobili barevné svíčky, které jsme si odnesli domů. Pro děti jsme připravily výbornou štědrovečerní večeři,
o které všichni básnili ještě druhý den. Z bohaté tomboly si každý donesl kolem pěti velkých cen. A jak
si vánoční schůzku užívaly děti? To se hned dozvíte.
Co se ti na vánoční oddílové schůzce
nejvíce líbilo?

Elza: Nejvíc se mi líbila štědrovečerní
večeře a křupavé filé, které nám
nachystala Barča s Keliškou.
Janča:Nejlepší bylo vyrábění svíček. Vyrobila jsem si žluto modrou.
Vikča: Jak jsme si pouštěli film. Ale nevím, jak se jmenoval, myslím, že
Tučňáci z Madagaskaru a dobře
se mi u toho spalo.
Jarda: Líbilo se mi zdobení perníčků
(mňam) a vyrábění svíček.

Zpravodaj obce Mrsklesy
Co jsi vyhrál/a v tombole?
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Miky:

Nejlepší byl prdící sliz a švihadlo.

Protože jsem malý, tak se mi spí lépe
doma.

Ondra: Pokojíček mi zdobí kalendář, který jsem
vyhrál.

Máš nějaký noční zážitek ze spaní v kulturáku?

Fanda: Vyhrál jsem lebku, kalendář s papoušky
a letadlo.

Anička: Dlouhé ponocování, usnuli jsme až
ve dvě hodiny ráno.

Kde je lepší spát v kulturáku nebo doma
a proč?

Vikča:

Valča:

Co jsi donesl/a zvířátkům do lesa?

Doma. Protože tam mám chlupatý prostěradlo a můžu chodit v noci za mamkou.

Fanda: V kulturáku, protože můžu otravovat
Kelišku s Barčou.

Eliška: Aniččino chrápání a mlaskání do ucha.

Jak jsme hrály s Jančou nenápadně
a potichu slovní fotbal.

Domča: Jablíčka z naší zahrádky.
Denďa: Já jsem měl jenom jabka.
Miky:

Asi jablíčka a nějaký oříšky, myslím.
Já mám totiž doma stromy.

V lednu jsme se účastnili každoroční tříkrálové sbírky a i na ni jsme se dětí zeptaly.
Kolikrát už jsi s oddílem koledoval/a?

Eliška: Na hromadu usměvavých pánů.

Ondra: Já jsem byl třikrát a určitě ještě půjdu.

Vikča:

Honzík: Třikrát a myslím, že ještě třikrát půjdu.

Jak se budeme klouzat na zledovatělém chodníku.

Janča: Třetí rok chodím do oddílu a po každé
jsem byla.

Ondra: Že uděláme zase dobrou věc.

Lidé se vás ptali, co znamená zkratka K+M+B.
Víš to?

Vojta:

Sladká odměna, ale taky to klouzání
na ledovém chodníku.

Eliška: Klíče, mobil, brejle.

Jarda:

Dvanáctkrát jsem hodil záda.

Honzík: No přece Kašpar, Melichar a Baltazar.

Fanda: Můj speciální skluz a měkký dopad.

Co bylo nejvíce zajímavé?

Víš, kolik peněz jsme vykoledovali?

Domča: 100 000.
Vojta:

No, já myslím, že 6 000.

Valča:

5, 3 nebo 1 tisíc.

Na co ses nejvíce těšil/a?

Keliška a Barča

<><><> Slavnosti roku <><><>
Pálení čarodějnic
Jedná se o noc z 30. dubna na 1. května. Nazývá se také Noc čarodějnic, Filipojakubská noc,
Valpuržina noc nebo Beltine. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Lidé již odpradávna věřili
v existenci temných a zlých sil a démonů, na které se svalovaly tu nemoci, tu prokletí, tu neúroda. A před
takovými silami bylo vždy nutno se chránit. Proto také již v době kamenné se provozovaly rituály, které
měly zajistit dobrou úrodu. A proto se také tuto noc lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Na některých místech se staví i májka.
Ale pojďme se podívat podrobněji do historie. Třeba název Beltine jsem nikdy neslyšela,
ale z různých pramenů se lze dozvědět, že tento keltský svátek je slavený na počest keltského boha
Belena a také na oslavu ohně a léčivých vod. Beltine v překladů znamená zářící oheň či Belenův oheň.
Tento svátek se slavil tak, že se zapalovaly velké ohně na návrších a oheň symbolicky očistil lidi i zvířata
od neduhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném zimním období. Touto informací
jsme se přenesli až do období 5. a 4. století před naším letopočtem. Ale lze zjistit, že ještě dříve zvyk
pálení čarodějnic provozovali už pastevecké kultury, pro které přechod ze studené do teplé části roku
znamenal konec ustájení dobytka a jeho vyhnání na pastvu, což bylo spojeno s obrovským zdravotním
rizikem pro dobytek. A tak, aby odehnali nečisté síly, zapalovali ohně a chtěli si tak zajistit zdraví a plodnost pro sebe i dobytek, ale také ochránit svoji budoucí úrodu.
Když se přeneseme o pár století dál, tak lidé zase věřili, že tuto noc se čarodějnice
slétají na čarodějnický sabat a mají ještě větší moc než obvykle. Proto také
název Noc čarodějnic a proto se na ochranu před nimi zapalovaly na vyvýšených místech ohně. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení
úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti,
jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. Postupem
času kromě ohňů lidé také zapalovali i smolná košťata a házeli je do výšky.
. To mělo dvojí smysl, jednak mohli takto zahlédnout nějakou čarodějnici letící na sabat a jednak se jim mohlo podařit ji tímto způsobem zneškodnit. Podle
pověstí se totiž o této noci na rozcestích a návrších shromažďovaly ke svému sabatu čarodějnice, ježibaby, strigy, bosorky a jiné ženštiny obdařené magickou mocí. Důležité ale je, že po něm se rozešly a
rozletěly na košťatech po okolí, aby škodily lidem, dobytku i mladé zeleni – a tudíž i budoucí úrodě. Snaha ochránit sebe a svůj majetek před nekalými rejdy čarodějnic proto stojí za lidovými obyčeji, které se k
poslednímu dubnovému dni váží.
Valpuržina noc je původně germánský středověký svátek jara a probuzení přírody slavený v noci
z 30. dubna na 1. května. Je zasvěcen svaté Valpurgii, bojovnici proti temným silám. Po církevním odsouzení této pohanské slavnosti byl svátek jara slaven tajně.
Ale proč třeba název Filipojakubská noc, když Filip a Jakub mají svátek jindy? Je to proto, že dříve
byl 1. květen dnem svatého Filipa a Jakuba, což byli apoštolové. Tento den také nastával přechod mezi
studeným (tmavým) a teplým (světlým) obdobím roku. Ti, kteří touží po miminku, by měli vědět, že Filipojakubská noc je považována za plodnou. Dokonce se říká, že děti počaté v tuto noc jsou celý život
šťastné.
Dnes je pálení čarodějnic spíše zábavou dětí a mládeže. Postaví se hranice, obvykle na hřišti nebo
louce, většinou nechybí stánek s občerstvením. Do hranice dřeva se zastrčí figurína čarodějnice, vyrobená třeba ze slámy nebo starých hadrů. Hranice se zapálí a čarodějnice v ní shoří. U ohně se opékají
špekáčky, tančí se, hraje a zpívá, pořádají se různé hry, hrají se scénky, soutěží se ve znalosti bylin
a lektvarů apod. Děti i dospělí se oblékají do kostýmů čarodějnic a čarodějů a volí třeba i svoji Miss čarodějnici. Ale to vy všichni jistě víte, protože v Mrsklesích bude letos Slet čarodějnic již podeváté.
Sepsala: Lenka Urbášková
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<><><> Z historie naší obce<><><>
Československý svaz žen v Mrsklesích
Mezi další společenské organizace, které dříve fungovaly v Mrsklesích,
ale také po celé republice, patřil Československý svaz žen. ČSSŽ byl jednou
ze složek Národní fronty a měl za úkol co nejširší začlenění žen do společnosti, protože dříve bylo zvyklostí, že většinu hlavních nebo řídících funkcí
vykonávali muži a ženy se jim touto emancipační politikou začaly vyrovnávat.
Pokud se podíváme do celorepublikové historie, tak můžeme konstatovat, že ČSSŽ navazuje na tradici již dříve existujících ženských spolků, jejichž počátky jsou datovány
v 19. století. Můžeme zmínit např. Americký klub dam, Ženský klub český nebo Ženskou národní radu.
Velkou zásluhu v počátcích feministického hnutí nese česká spisovatelka, představitelka májovců, Karolína Světlá (1830 – 1899). Po 2. světové válce v roce 1945 byl založen přípravný výbor Rady československých žen a je důležité zmínit, že předsedkyní se stala JUDr. Milada Horáková, která byla ovšem
následně komunistickým režimem politicky obviněna a donucena z organizace odejít. V březnu1950 oficiálně vzniká Československý svaz žen, jehož činnost trvala až do 7. 2. 1990. Konec činnosti souvisí
s rozpadem Národní fronty, a následně pak i vlivem společenských změn po sametové revoluci 1989.
Během své existence byl ČSSŽ silnou organizací s velikou členskou základnou asi 1 milionu žen. Další
zajímavostí je to, že dodnes existující časopis VLASTA založila JUDr. Milada Horáková jako stranický
časopis. Jméno časopisu bylo vybráno podle mytologické bojovnice Vlasty, která byla vůdkyní vzbouřených žen v tzv. dívčí válce. Rozpadem ČSSŽ pak vznikla nástupnická organizace v České republice a to
Český svaz žen, fungující dodnes po celé republice. V Mrsklesích se však tato organizace již neobnovila.
Je potřebné říci, že tato ženská organizace v Mrsklesích fungovala ve své době velice dobře a měla
širokou členskou základnu. Její vznik a zánik je podobný jako v celé republice. Osobně si myslím,
že ženy zde získávaly prostor k vlastní činnosti a možnost společně trávit volný čas zábavnou formou
nebo i pracovně. Rozhodně se nebály přiložit ruku k dílu, když bylo např. potřeba něco udělat pro občany a obec. Pravidelně upravovaly pamětní místo u křižovatky pod lípou, organizovaly jarní úklid v obci,
pořádaly oslavy Mezinárodního dne žen. Ve spolupráci s místními hasiči nebo s Červeným křížem pořádaly každý rok v kulturním domě plesy. Rozhodující byla spokojenost občanů a na to si ženy potrpěly.
Však kdo jiný by lépe dokázal připravit občerstvení formou chlebíčků, zákusků a cukroví než ženy?
Z dalších akcí je vhodné zmínit
např. vítání nových občánků, konání zlatých svateb a dalších. Podle
pamětníků získalo veliký ohlas zorganizování zlatých svateb manželů
Mádrových a Reichových. Zajímavé
je také to, že zpočátku akce probíhaly ve Velké Bystřici a později už
zde v Mrsklesích. Určitě to lze přičítat tehdejší spojitosti s Velkou Bystřicí. Mezi další oblíbené akce patřily návštěvy divadel, výstav, koncertů, výlety do přírody nebo účast na
poznávacích zájezdech. Tuto skutečnost potvrzuje i dochovaná fotografie z výletu do Bratislavy.
Sepsal: Roman Sedláček
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<><><>TJ Sokol<><><>
Pozvánky na sokolské akce
 V sobotu 19. března 2016 od 14.00 hodin se na Vás těšíme na naší Velikonoční
dílně. Již posedmé si můžete vyzkoušet zdobení kraslic, 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). Budete mít možnost si vlastnoručně uplést pomlázku.
 V pátek 29. 4. 2016 se uskuteční ve spolupráci s obcí Mrsklesy Dětský slet čarodějnic a Stavění májky na Kovákově. Nejen pro děti budou připraveny soutěže, táborák,
kabanos k opékání a večer oblíbená stezka odvahy. Klacky na opékání špekáčků a baterky s sebou.
 V sobotu 7. 5. 2016 proběhne Sběr šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot nachystali k cestě nebo na chodník před svým domem. Sběr proběhne během dopoledních hodin.
 V sobotu 28. 5. 2016 se koná Turistický dětský den a Kácení májky na Kovákově. Podrobné informace zveřejníme před akcí.

SK Mrsklesy
Rozlosování pro jarní část soutěže 2016
Kolo Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

03.04.2016

NE

10.00

SK Mrsklesy : Aston Pila 98

Mrsk

Tomiga

2.

08.04.2016

PÁ

17.00

Pergola : SK Mrsklesy

Milo1

Kumr

3.

16.04.2016

SO

10.00

SK Mrsklesy : Olpran

Mrsk

Kenša

4.

22.04.2016

PÁ

18.00

AT Beermingham : SK Mrsklesy

Milo1

Tomiga

5.

01.05.2016

NE

10.00

SK Mrsklesy : SK MP Olomouc

Mrsk

Antoš

6.

05.05.2016

ČT

19.15

Ajax Bělidla : SK Mrsklesy

Slav1

Kumr

7.

14.05.2016

SO

10.00

SK Mrsklesy : Real HDO

Mrsk

Tomiga

8.

20.05.2016

PÁ

18.00

Step Style : SK Mrsklesy

Slav1

Tomiga

9.

28.05.2016

SO

10.00

SK Mrsklesy : Galatasaray

Mrsk

Dolanský

10.

04.06.2016

SO

10.00

SK Mrsklesy : Hruš.Chořelice

Mrsk

Dolanský

11.

10.06.2016

PÁ

18.30

FC Levotil : SK Mrsklesy

Škola

Ženožička

12.

18.06.2016

SO

10.00

SK Mrsklesy : FCCreditas

Mrsk

Perutka

13.

24.06.2016

PÁ

18.00

FC Hněvotín : SK Mrsklesy
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ŠIBŘINKY A DĚTSKÝ KARNEVAL

První březnový víkend se konaly rovnou dvě akce. Šibřinky jsou každoročně hodně navštěvované a již
na Valné hromadě bývají lístky skoro vyprodané. I letos nám tuto akci hudebně ozvučila kapela YANTAR
z Velké Bystřice a jejich produkce byla opět výborná. K Šibřinkám samozřejmě patří i masky, tentokrát
se jich sešlo asi 25. Kapela jako nejlepší vybrala Účastníky zájezdu, na druhém místě byl Pirát, o třetí
místo se podělili Mimoni a Sněhové vločky. Součástí programu byla také tombola, kde se nám sešlo
cca 45 cen, které z větší části věnoval právě Sokol Mrsklesy. Ostatním sponzorům za dary do tomboly
děkujeme. Naše akce jsou také oblíbené díky výbornému domácímu bufetu, ve kterém si hosté mohli
zakoupit zákusky, chlebíčky nebo chuťovky. Kapela YANTAR hrála až do třetí hodiny ranní a nás ještě
čekal úklid sálu. Domů jsme se rozcházeli v pět ráno.

V neděli jsme s přípravou Dětského karnevalu začínali kolem jedné hodiny. Bylo potřeba sál připravit
tak, aby se dětem u nás líbilo. Již druhým rokem jsme využili agenturu, která k nám přijela s programem
pro děti. A dětí přišlo v maskách i bez masek skoro 60. A všechny od nás dostaly pití a dřevěnou hračku
– káču. Na závěr jsme tradičně odstřihli trsy balonků.
Myslím, že se všichni dobře bavili, jak v sobotu na Šibřinkách, tak i v neděli na Dětském karnevale.
Úsměv dětí určitě mluvil za vše. Organizačně nejnáročnější akci máme za sebou a budeme se těšit na
další setkání s Vámi při následujících akcích námi pořádaných.
Lucie Vaculíková

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Víte, co všechno se dá
tady najít detektorem
kovů? Jestli nevíte, počkejte si i na další vydaní
Zpravodajů.

Všimli jste si psích záchodků rozmístěných po
obci? Jejich obsah zeje
prázdnotou a sáčky mizí?
Něco je špatně.

Jedna bába povídala

Mostek u hřiště se
prý konečně
v letošním roce
dočká opravy.

Ve školce sázeli
bobky. Nevíte,
jestli už jim něco
vyrostlo?

Kam budeme
chodit v létě
na pivo?

Na Zpravodaji spolupracovali: Ing. Lenka Urbášková, Marie Liberdová, Petr Stratil, Mgr. Michala Šustková,
Ing. Roman Sedláček, Ing. Eva Liberdová, Mgr. Šárka Zdařilová
Vydavatel: Obec Mrsklesy, Mrsklesy 49, 783 65, IČ 64990940. Evidence MK ČR: E 19329
tel.: 585 351 699, e-mail: ou@mrsklesy.cz, www.mrsklesy.cz
Tiskne: Obec Mrsklesy v nákladu 250 ks. Datum vydání tohoto čísla: 18. 3. 2016
Příjem článků a příspěvků: zpravodaj.mrsklesy@seznam.cz
Vaše náměty můžete v zalepené obálce označené „Zpravodaj“ vložit i do poštovní schránky Obecního úřadu.

Dotazník ohledně třídění komunálního odpadu
Vážení spoluobčané,
rádi bychom zkvalitnili stávající systém třídění komunálního odpadu na území naší obce, zejména s cílem
zvýšení podílu tříděného odpadu v domácnostech. Tento cíl je motivován nejen příjmem do rozpočtu obce za
prodej plastů, papíru, skla a kovů, ale především zodpovědností vůči stavu přírody a životního prostředí.
Z tohoto důvodu činíme průzkum, dle kterého zvážíme, zda využijeme dotace Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) na nákup popelnic o obsahu 120 litrů, které by byly předány do domácností. Jedná se
o nádoby na papír (modrá) a plast (žlutá). S tím také souvisí zajištění odvozu těchto popelnic v určitém
časovém intervalu.
Dovolte nám, požádat Vás o vyplnění kratičkých údajů, které jsou v tomto textu. Po vyplnění tuto část odstřihněte a doručte nám jej do schránky obecního úřadu, Mrsklesy č. 49. Pro ty, kteří chtějí využít elektronickou odpověď, stačí napsat na ou@mrsklesy.cz , že domácnost má zájem o nádoby na tříděný odpad
a uvede číslo popisné, případně můžete reagovat i telefonicky na 585 351 699.
-------------------------------------------------------------- ODSTŘIHNOUT ------------------------------------------------------------Mrsklesy č. p.

……………………

Mám zájem o nádoby na tříděný odpad.

Jméno: …………………………………………..

DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE MRSKLESY
Milí spoluobčané,
naše obec zpracovává v současné době svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Program rozvoje nám umožní lépe využít naše finanční prostředky a je důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté
údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Marie Liberdová, starostka obce Mrsklesy
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete,
formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1.

Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře

2.

2. spíše dobře

3. ani dobře ani špatně

4. spíše špatně

5. velmi špatně

Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku zakroužkujte
číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
Spíše
spokojen spokojen

Spíše nespokojen

Velmi nespo- Je mi to
kojen
lhostejné

1

Bydlení

1

2

3

4

5

2

Školství

1

2

3

4

5

3

Zdravotnictví

1

2

3

4

5

4

Veřejná doprava

1

2

3

4

5

5

Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

6

Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

7

Životní prostředí

1

2

3

4

5

8

Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

9

Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

10 Rozvoj obce

1

2

3

4

5

11 Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

3.

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano

4.

2. spíše ano

4. rozhodně ne

5. nedovedu posoudit

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden)

5.

3. spíše ne

2. občas (cca 1 za měsíc)

3. vůbec

4. nemám internet

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6.

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano

7.

2. spíše ano

3. spíše ne

4. rozhodně ne

5. nedovedu posoudit

Pokud ano, jak se můžete zapojit:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6. Jak by se měla obec dále rozvíjet?
1. měla by zůstat přibližně stejně velká 2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně …….. obyvatel
7. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zlepšení podmínek pro podnikání
podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
častější spoje veřejné dopravy
zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
jiné: ……………………………………………………………………………………………

8. Jste?

1. muž

2. žena

9. Váš věk?
1. 15–29 let

2. 30-49 let

3. 50–64 let

4. 65 a více let

10. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než 5 lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních 5 letech

11. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí 2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)

3. jiné ……………………

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění. Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 31. 3. 2016 do schránky na
obecním úřadě v Mrsklesích.
Dotazník je k dispozici také na webových stránkách obce, popřípadě na obecním úřadě.

