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Vážení spoluobčané,
v dubnu letošního roku uplynulo právě dvacet let, kdy se obec Mrsklesy vydala na samostatnou cestu oddělením od Velké Bystřice.
Nebylo to poprvé, kdy v minulosti naše nevelká obec zažila pocit samostatnosti a pak zase závislosti
na obci jiné. Osada Mrsklesy patřila od dávných časů k velkobystřickému panství a poddaní měli vždy
svou vrchnost ve Velké Bystřici. Od roku 1848 byly zákonnou cestou vytvářeny politické a katastrální
obce jako základní jednotky státního zařízení. Tak se staly jednou takovou obcí i Mrsklesy tenkrát nazývané Mrsklice. Do tohoto katastru patřila i kolonie Mariánské Údolí. V této době obec Mrsklice, německy
Nirklowitz, měla v národnostním složení obyvatel téměř 85% Němců. Po skončení I. světové války byly,
s použitím mimořádného zákona, který přechodně zmocňoval vládu slučovat a rozlučovat obce i bez
jejich souhlasu, v roce 1919 Mrsklesy s osadou Mariánské Údolí na necelých 20 let sloučeny s Velkou
Bystřicí. Na počátku října 1938, kdy se staly Mrsklesy i s Mariánským Údolím součástí „Velkoněmecké
říše“, byla obec připojena k Hlubočkám. Samostatnou obcí se Mrsklesy nestaly ani po skončení II. světové války, kdy vysídlením 310 Němců z Mrskles a 120 z Mariánského Údolí se obě osady staly ryze
českými a byly navráceny k Velké Bystřici. Společná cesta pokračovala dalších víc jak 10 let,
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až do 1. 1. 1956, kdy se Mrsklesy osamostatnily, ale již bez části Mariánské Údolí a začaly fungovat pod
samostatným národním výborem. O 19 let později Mrsklesy neodolaly socialistické integraci
a od 1. 1. 1975 se opět staly místní částí Velké Bystřice.
V květnu 1995 po vzoru Bukovan, Přáslavic a Svésedlic bylo rozhodnuto, že samostatné obci bude
lépe a jasný výsledek místního referenda podpořil osamostatnění obce Mrsklesy. Dne 27. 4. 1996 proběhly volby do obecního zastupitelstva a 29. 4. 1996 se konala první ustavující schůze zvoleného Zastupitelstva obce Mrsklesy. To byl pouze časový vývoj, který rozhodl o samostatnosti obce, ale mnozí
z nás, kteří si tu dobu trochu pamatujeme, víme, že na začátku stál tým lidí, který prosadil referendum,
dovedl obec k volbám a byl ochoten nést za toto rozhodnutí odpovědnost. Za to, že jim osud obce nebyl
lhostejný, za jejich obětavost a odvahu vést samostatnou obec všem velice děkujeme.
Za období dvaceti let novodobé samostatnosti se obec plynofikovala, do všech domácností bylo zavedeno telefonní spojení (před touto dobou bylo snad v obci pouze 6 telefonních stanic), vybudoval se
obecní vodovod, opravily se všechny silniční komunikace v obci, kompletně byla opravena dešťová kanalizace a vybudovaly se podél cest chodníky, byly postaveny čekárny na zastávkách autobusů, v obci
byl zaveden bezdrátový rozhlas, vybudoval se sportovní areál včetně celkové opravy budovy šaten, zhotovily se inženýrské sítě v nové lokalitě rodinných domů, v celé obci se vybudovala oddílná splašková
kanalizace včetně čistírny odpadních vod, postavil se dům pro seniory a multifunkční dům. Dále byla
opravena budova obecního úřadu, mateřské školy, kulturního domu a naše kaplička, zřídila se dětská
hřiště, z velké části se vybudovalo nové veřejné osvětlení, byla vysázena alej javorů do Velké Bystřice a
řada lip ke skládce. Byla zprovozněna vlastní optická síť v celé obci s napojením všech požadujících
nemovitostí na internet. Všechny tyto investiční akce byly financovány téměř z vlastních prostředků.
Pouze na vodovod, zastávky autobusů, částečně na dětské hřiště, na dům pro seniory a lípy ke skládce
byly čerpány dotace.
Je třeba si uvědomit, že obec měla a má na všechny investiční akce finanční prostředky díky provozu skládky ve svém katastru. Peníze jsou rozhodující, ale musí se s nimi umět pracovat. O stavu majetku obce přesně hovoří Závěrečný účet obce, který je každoročně zveřejňován a zastupitelstvem projednáván. Finanční hospodaření obce jasně dokazuje, že před dvaceti lety bylo správně rozhodnuto. Tenkrát zvolené zastupitelstvo neprodleně zahájilo úspěšný rozvoj obce, ve kterém my máme možnost pokračovat.
Naší obci přejeme, aby byla i do budoucna vedena jen k rozvoji a ke spokojenosti svých občanů
a Vám občanům přejeme, aby se Vám v obci pěkně žilo.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

<><><> Dění v obci <><><>
STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE

Tradiční stavění májky se nám
letos opět vydařilo. Májka byla
připravena, ozdobena a za
mnohonásobné vydatné chlapské síly a důvtipu byla postavena. Téměř celý měsíc zdobila
naši obec až do soboty
28. května, kdy byla pokácena.
Děkujeme TJ Sokol Mrsklesy za
spolupráci při organizaci této
pěkné akce a hlavně za zajištění programu pro děti.
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BRIGÁDA – UKLIĎME SPOLEČNĚ OKOLÍ NAŠÍ OBCE

Děkujeme všem účastníkům jarní brigády na úklid okolí obce, která se konala první dubnovou sobotu.
Za výjimečně pěkného počasí se sešlo docela dost ochotných a pracovitých brigádníků, kteří dříve než
tráva přikryje nepořádek v příkopech podél silnic, jej posbírali do pytlů a připravili k odvozu na skládku.
Po dobře vykonané práci si všichni měli možnost opéct klobásku. Ještě jednou děkujeme a za rok znovu
předběhneme trávu a okolí naší obce vyčistíme.
OSLAVA DNE MATEK

Druhou neděli v květnu mají maminky svátek, ovšem my jsme jej společně oslavili
v sobotu a to proto, aby si tu neděli mohla
celá rodina nerušeně užít. Sál kulturního
domu byl zaplněn do posledního místa. Děti
z naší mateřské školky měly krásné vystoupení, velice se snažily, byly rozkošné a hravé. Maminky s hrdostí a láskou své děti sledovaly a všichni přítomní jejich vystoupení
odměnili potleskem. Učitelky mateřské školy
si právem zaslouží poděkování za přípravu
dětí na tak náročné vystoupení. Na závěr
nám zatančila taneční skupina maminek
i několika tatínků a všem předvedli, jak to
umí roztočit. Děkujeme účinkujícím za jejich
vystoupení a široké veřejnosti za to, že ctí
tento svátek a společně jej přijdou oslavit.
DĚNÍ V SENIOR KLUBU

Téměř každou první středu v měsíci se v kulturním domě schází naši senioři ke krátkému posezení
u kávy či čaje. Vzájemně proberou svoje radosti i starosti a hlavně mají možnost se dovědět nové informace o dění v obci. Obecní úřad pro ně připravil zájezd do Jeseníků. Ve čtvrtek 2. června jsme se vydali
s téměř plným autobusem výletníků do našich moravských hor. Navštívili jsme barokní zámek Jánský
Vrch v Javorníku, poutní místo ve Zlatých Horách Maria Hilf a na pozdní odpolední kávičku jsme se zastavili v Karlově Studánce. Celý
den jsme strávili v nádherném
prostředí Jeseníků. Prošli jsme
si historií i současností těchto
míst, zavzpomínali jsme si na
mládí, které někteří z nás
v Jeseníkách strávili a domů
nejen pro sebe, ale pro Vás
všechny jsme z poutního místa
přivezli tento citát:
Respektuj, chraň, miluj život a
služ každému lidskému životu!
Jen na této cestě najdeš spravedlnost, rozvoj, pravou svobodu, mír a štěstí.
Jan Pavel II. v encyklice „Evangelium vitae“.
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Informace z obce
NEJHEZČÍ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA DOMU

Připomínáme, že začíná fotografování domů, které upoutají svou letní květinovou
výzdobou. Na základě těchto fotografií provede opět redakční rada výběr 20
nejpěknějších domů s letní květinovou výzdobou a v sobotu 27. 8. 2016 bude na
akci „Rozloučení s prázdninami“ vylosováno 5 výherců, kteří obdrží odměnu ve
výši 800 Kč.
DOTAZNÍK PRO OBČANY

V minulém čísle Zpravodaje jste byli požádáni o anonymní vyplnění dotazníku, který je podkladem pro
zpracování rozvojového dokumentu obce. Celkem nám bylo doručeno 36 vyplněných dotazníků. Všechny byly pečlivě zpracovány v docela obsáhlý dokument doplněný grafy a zde uvádíme ty nejdůležitější
z vyhodnocených odpovědí.
Na otázku:
Jak se Vám v obci žije?
 50% odpovědělo velmi dobře, 46,9% spíše dobře a 3,1% spíše špatně.
Jaké služby Vám v obci chybí?
 Kadeřnictví, pedikúra, častější autobusová doprava, udržovaná nekuřácká hospoda.
Jak by s měla obec rozvíjet (co do počtu obyvatel)?
 58,8% měla by zůstat stejně velká, 41,2 % měla by se postupně rozrůstat max. do 1200 obyvatel.
Jste ochoten něco udělat pro rozvoj obce?
 17,6% rozhodně ano, 52,9 % spíše ano, 14,7 % spíše ne, 14,7% nedovedu posoudit
Další náměty a připomínky:
 dohlížet na provoz skládky a čistotu příjezdové komunikace, řešit nevhodné chování mladistvých,
více čerpat dotace z EU, odkoupit hostinec, zachovat venkovní ráz obce z hlediska zeleně, věnovat pozornost bezprostřednímu okolí katastru (spalovna pneumatik, kácení stromů), zamezit
úbytku zeleně na úkor betonu, podporovat novou výsadbu zeleně, více kultury a akcí pro děti,
častěji uklízet odpadky kolem cest, chybí pořádná hospoda, doplnit sportovní areál - stolní tenis,
kuželky, posilovna, cvičení, dovybavit kulturní dům o další spotřebiče, rekultivace lesíku k hřišti,
monitoring škodlivin ze skládky ve Vrtůvce, špatně zásobený obchod potravinami.
PLATBA STOČNÉHO ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2016

Obecní úřad připomíná, že v měsíci červenci se vybírá poplatek za stočné za období leden – červen
2016. Výše poplatku je stejná, tzn. 300 Kč za 1 osobu a placené období (6 měsíců). Stočné je možné
uhradit bezhotovostně na č. účtu 1801710349/0800, variabilní symbol XXXXX – první až třetí místo je
číslo domu, čtvrté a páté místo ve VS je počet osob (např. 04903, číslo popisné 49 a 3 osoby). V případě
změny v počtu osob, za které se platí stočné, je nutné toto řešit dodatkem ke smlouvě, který uzavřete na
obecním úřadě.

Pozvánky na obecní akce
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Obecní úřad a TJ Sokol Mrsklesy srdečně zve děti a širokou veřejnost na tradiční akci „Rozloučení
s prázdninami“, která se koná v sobotu 27. 8. 2016 od 15.00 hodin ve sportovním areálu v Mrsklesích.
TJ Sokol již připravuje pro děti i dospělé bohatý program (soutěže na hřišti, skákací hrad a skluzavka,
vystoupení mažoretek Hvězdičky z Lošova, farmářská soutěž v lesíku a tvořivá dílnička) i bohaté
občerstvení.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Srdečně zveme všechny děti a dospělé, kteří mají rádi pohádky v neděli 4. září ve 14.00 hodin na
divadelní představení do kulturního domu v Mrsklesích. Divadelní spolek z Velké Bystřice uvede
klasickou rodinnou pohádkovou komedii o hubaté Káče a o tom, že i peklo se může hodnému člověku
odměnit. Vstupné nevybíráme.
TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA

V neděli 11. 9. 2015 v 10.30 hodin se uskuteční 2. ročník běžeckého závodu Vrtovem s délkou trati 11
km a 6 km. Tento závod je zařazen do seriálu závodů Olomoucké běžecké ligy 2016, jejímž vyhlašovatelem je Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů. 2. ročník běžeckého závodu Vrtovem je organizován paní Pavlínou Jedenástíkovou za podpory obce Mrsklesy a města Velké Bystřice. S přesnými
informacemi o tomto závodu bude veřejnost seznámena prostřednictvím obecního rozhlasu a facebooku. Pro zájemce a účastníky běhu informace podá paní Pavlína Jedenástíková.

Společenská kronika
Narodili se …

Štěpán Liberda, Lukáš Feik, Elen Gottwaldová, Ema Prečanová

Ať se ti mezi námi líbí.
Opustili nás…

Věra Grůzová

Upřímnou soustrast
Naši jubilanti…

Věra Žáčková, Milada Šlajerová, Iva Vojáčková, Stanislav Drápal,

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.

<><><>TJ Sokol Mrsklesy<><><>
VELIKONOČNÍ DÍLNA

Je to až k neuvěření, že letošní velikonoční dílna konaná v sobotu 19. 3. 2016 byla v pořadí již sedmá.
A každá dílna, ať už velikonoční nebo vánoční, je něčím odlišná. No a letošní dílna se nesla v duchu
spousty upletených pomlázek a spousty předškolních dětí. A tak se letos zdobily hlavně vajíčka všemožnými technikami. Protože dospělých bez dětí bylo poměrně málo, vyrobilo se i méně dekorací na
stůl a věnečků na dveře. Ale potěšilo nás, že už zase přišli nakouknout, posedět, popovídat si a dát si
něco dobrého z bufetu i starší spoluobčané. Takže se budeme těšit zase za rok.
Lenka Urbášková
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DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY

TJ Sokol Mrsklesy pořádá v rámci své činnosti tři akce ve spolupráci s obcí Mrsklesy a jednou z nich je
právě Stavění májky a dětský Slet čarodějnic, které se již tradičně konají na Kovákově, letos v pátek
29. 4. 2016. Děti s průvodem vyšli od kapličky v Mrsklesích v čele s čarodějnicí, která pak byla upálena
na hranici. Čarodějnici vyrobily holky z výboru TJ a musíme se pochválit, protože letos se nám opravdu
povedla, až nám ji bylo líto upálit. Při přípravě této akce jsme ani nedoufali, že nám bude počasí tak přát,
i když na dlouhé vysedávání to opravdu ještě nebylo.
Pro děti byly připraveny soutěže na
hřišti, salón šerednosti, chýše baby
Jagy a malování na obličej, které
využily nejen děti, ale i dospělí. Obec
zajistila nádherný strom na májku,
která měla původně cca 29 metrů,
ale později byla kvůli bezpečnosti
zkrácena. I přesto byla krásně vysoká a byla vidět široko daleko. Děti
nám pomohly nazdobit kruh fáborky
a pak chlapi májku postavili. Konečně jsme mohli zapálit táborák, upálit
slečnu čarodějnici a začít si opékat
špekáčky, které nám věnovala obec.
Nejdříve jsme si mysleli, že bude
dětem zima a půjdou brzy domů, ale
většina jich čekala na slibovanou stezku odvahy, kterou jsme celé odpoledne ukončili. Myslím, že se
akce opět vydařila a naše obec se mohla pyšnit nádhernou májkou.
Lucie Vaculíková

TURISTICKÝ DĚTSKÝ DEN

„Vzpomínky jsou největším pokladem, který si životem neseme“ - jeden z mnoha citátů použitých v kalendáři Lesního baru.
Ráno v sobotu 28. 6. 2016 jsme se v příjemném počtu 23 lidí včetně tříměsíčního kojence vydali na výpravu do Lesního baru v Horní Lipové. Je to kus cesty, se dvěma přestupy a výlukou s náhradní dopravou autobusem nám cesta zabrala 2,5 hodiny. Nejdříve jsme navštívili mini železniční muzeum, které
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všeho všudy má 12 m2, však
obsahem je nostalgicky bohaté. Poté jsme pokračovali
do Lesního baru, který je
v lese nad Horní Lipovou.
Proč je Lesní bar tak výjimečný? Myšlenka je postavena na laskavosti, slušnosti
a ohleduplnosti lidí. Místní
hajný s dcerou se starají o
zásoby jídla, pití, dobrot,
dřeva a všeho potřebného.
Lesní bar
Dále je však vše o lidech.
Sami se můžete obsloužit – uvařit si kávu, opéct špekáček, cokoliv si vybrat, poté do kasy sami zaplatit
(na drobné se nehledí). My jsme tam seděli nejméně 3 hodiny, nikam jsme se nehnali a jenom jsme si
vychutnávali přítomnost. Děti okolí Lesního baru využily ke hrám.

PERLIČKY Z VÝPRAVY:



jedny teleskopické hole byly zapomenuty hned na nádraží v Olomouci + jedna kšiltovka ve vlaku



bylo zaznamenáno během autobusové rychlojízdy v serpentýnách 5-10 blinkajících nálad a po
cestě zpět nás chytil takový slejvák, že řidič autobusu zajisté viděl cestu pouze milisekundu, když
mu právě před očima přeběhly stěrače



ušli jsme i s cestou na nádraží všehovšudy 5,5 km, ale děti po lese naběhaly mnohem víc



vzniklo nové slovo „konikrávy“



v lese jsme potkali minimálně 12 zajíců a jednoho slepýše a užovku



děti si v lese udělaly skluzavku na jehličí a také hrály hru-kdo vydrží nejdéle mít ruku pod vodou.
Horská bystřina byla opravdu svěží.



dohromady jsme vypili 8 káviček, 7 piveček, limonád nespočítaně a snědli minimálně 25 trubiček
Šárka Zdařilová
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Pozvánky na sokolské akce
 V sobotu 25. 6. 2016 pořádáme VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
Sraz v 6.45 hodin před KD Mrsklesy, odjezd v 7.00 hodin. Čeká nás plavba Baťovým kanálem „Z vody až ke hvězdám“
(jednotné vstupné 180 Kč) a návštěva ZOO Lešné. Doprava
autobusem bude hrazená z prostředků TJ Sokol, dětem do
15 let bude uhrazeno vstupné do ZOO a příspěvek 80 Kč na
plavbu. Návrat okolo 17. hodiny. Rezervace míst u paní Simony Buriánkové tel. 603 504 571.
 TJ Sokol Mrsklesy Vás zve na turnaj v malé kopané MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA v sobotu
9. 7. 2016. Rozlosování od 8.00 do 8.30 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 a přihlášky:
matejsmrcek@seznam.cz, tel. 737 888 861 do 5. 7. 2016.

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Školní výlet
Je tady pondělí 30. května a my jedeme na velký školní výlet Za Pradědem do dětského muzea.
Pradědovo dětské muzeum je prvním regionálním dětským muzeem v Česku, které se nalézá v lázeňské
obci Bludov, 5 km jižně od Šumperka na úpatí Jeseníků. Zábavní park má takřka 600 m2 hravých expozic v interiéru a 0,2 ha velké přírodní dětské hřiště. Pradědovo muzeum je tak ideální za každého počasí
a má otevřeno celoročně. Muzeum nabízí dětskou vesničku Pradědovo, expozici místní gastronomie,
expozici jesenických strašidel, největší hru „Praděde, nezlob se!“ na světě a mnoho dalšího.
Paní učitelka: „Děti startujeme na výlet, kdo to odmává?"
Ríša: „Raz, dva, tři, start - hurá jedeme na výlet!"
Děti si v autobuse společně vyprávějí o tom, co ve školce prožily
a kde už všude byly. V autobuse také vyslechneme spousty zajímavých „hlášek" dětí.
Adámek: "Strejdo, tady se musíš vrátit, špatně jsi odbočil, tady
vůbec nebydlíme!" Školní autobus se vrací zpět na hlavní cestu ...
Adámek: "Napálil jsem tě, napálil!"
Betynka přijela do školky a při vystupování podává něco v ručičce:
„Učitelko, zvládla jsi to, tady máš něco za odměnu." (rozmočená
lentilka)
Dominik, když jedeme kolem hospůdky: „Sem chodíme na pivo
a hamburger."
Jakoubek cestou domů, když kolem nás jede nový typ traktoru,
který řidič autobusu nikdy neviděl:
„Hm, to je trator, hm, John Deer, tak ten jede na kukužici."
Davídek: „Už jsme tady?" po 2 minutách: „Už jsme tady?" po 3 minutách a pak stále až do Bludova „Už
jsme tady?"

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Konečně jsme v cíli. Na zápraží
Pradědova Muzea nás čeká nová
teta Pavlínka, která se o nás celý
den starala. Nejprve jsme si prohlédli úplně úžasnou zahradu se
zajímavými průlezkami, vodním
slalomem, lanovkou, lezeckými
stěnami, skluzavkami, bylinkovým
záhonem a dokonce i právě rozkvetlými lesními jahůdkami. Rozbalili jsme si batůžky a posilnili
se dobrotami a potom už hurá
něco se dovědět o Jeseníkách. O
horách, o zvířátkách, o rostlinách
a významných osobnostech.

Pak na nás čeká malá vesnička „Pradědovo“. Našli jsme tu chaloupku ježibaby, obchůdek s potravinami, dřevorubeckou chatu - tady byly plné koše různých dřívek
a dokonce krásných hříbků, pravá horská hospůdka s kuchyňkou, mlýn s mlýnicí a nakonec malé nádraží s vláčkodráhou. Ta se nejvíce líbila klukům a hned se pustili do stavění. Byl tu s námi i pan řidič, klekl
si s kluky na podlahu a stavěl s nimi.
Na oběd jsme si vyšli do jídelny zdejší základní školy. Po obědě jsme si ještě mohli hrát a odpočívat
ve velikánské zahradě plné nových zajímavých objektů, která se nám líbila nejvíce. Když jsme se vraceli
z výletu, děti školku vítaly již z dálky a zpívaly, no tedy ty, které po cestě neusnuly. Byl to krásný den a
určitě se tam zase někdy podíváme.
Ke svátku dětí nás po celý týden čekalo každý den jiné překvapení. Návštěva dětského koutku, přijeli za námi hasiči s voňavou pěnou, malovali jsme s naším velkým kamarádem malířem Lubošem Dostálem a na závěr přijela paní knihovnice s pěknou pohádkou a hádankami.
Učitelky Mateřské školy v Mrsklesích

Zpravodaj obce Mrsklesy
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<><><> Seznamujeme se <><><>
s novými obyvateli Mrskles
Prozradíte nám Vaše povolání?
Pracuji jako manažerka kvality a správce budov jedné strojírenské
firmy v Olomouci.
Jak jste se dostala do Mrskles?
V roce 2009 jsem se přistěhovala za manželem.
Jaké jsou vaše koníčky?
Mým největším koníčkem jsou moje tři děti. S nimi trávím většinu
volného času. Od jara do podzimu nás všechny baví zahrada
a dlouhé letní večery, kdy můžeme grilovat a posedět si na terásce
s přáteli. Pak také sbírám anděly v různých provedeních, mám je
vystaveny všude v bytě. Jsou to poslové pozitivní nálady.
Navštěvujete společenské akce v obci?

Leona Navrátilová, 44 let,
v Mrsklesích od roku 2009

Účastníme se spousty akcí v naší obci a moc nás baví. To jsem ve
městě neznala. Spolu se sestrou rády tvoříme ve velikonoční
a vánoční dílně. S nejmladší dcerkou nikdy nevynecháme Dětský
slet čarodějnic, Hledání skřítka Podzimníčka, Možná přijde i Mikuláš. Za všechny tyto akce patří vřelý dík všem organizátorům.

Je něco co Vám v obci chybí?
Nechybí mi nic. Vše, co není u nás, si obstarám
v Olomouci. Jsem tak naučená. Ale ráda bych
touto cestou poděkovala za perfektní školku. Paní
učitelky připravují a zajišťují hodně výchovných,
vzdělávacích a sportovních aktivit a s dětmi tvoří
krásné dárky. Všechna vystoupení dětí jsou nápaditá a moc milá. Jsou nezapomenutelná pro
všechny.
Sledujete dění v obci, čtete Zpravodaj?
Zpravodaj obce Mrsklesy čtu ráda od jeho prvního
výtisku. Vždy se těším na další číslo. Obzvláště
poslední barevné číslo se vyvedlo. S barevnými
fotografiemi a obrázky je Zpravodaj výrazně pěknější. Informace o dění v obci celkem pravidelně
sleduji i na webových stránkách obce.
Jaký máte vztah k přírodě?
Velmi kladný. Les hned za domem nám přináší
neustálý kontakt s přírodou. V březnu jsme měli
se synem to štěstí vidět v těsné blízkosti našeho
domu, přímo u dětského hřiště, pasoucího se
jelena s laní. Všichni máme rádi procházky, výlety
do přírody a po památkách naší krásné matičky
země a i po zemích našich zahraničních sousedů.

Máte nějaké místo, kam v Mrsklesích ráda
chodíte?
Mám moc ráda procházky kolem Vrtůvky.
Umíte vařit?
Musím se přiznat, že nerada vařím. Raději
uklízím a dělám vše ostatní, než abych se přinutila stát u plotny v kuchyni. Mám bezlepkovou dietu
a tak skoro vše, na co mám chuť, si musím uvařit
nebo upéct. Kromě bezlepkové a běžné stravy
vařím i vegetariánskou stravu pro svého syna,
který již třetím rokem nejí maso. Příprava jídla je
náročná na čas a to je asi pravý důvod mé nelásky vařit.
Máte raději léto nebo zimu?
Já miluji léto, nejlépe u moře.
Kam se chystáte letos na dovolenou?
Přestože situace ve světě není úplně ideální, část
letošní dovolené strávíme u moře. V srpnu se
těšíme na turistiku v Krkonoších.
Co Vás víc charakterizuje, skřivan nebo sova?
Určitě jsem víc sova. Ponocuji a pak ráno nemůžu
vstát z postele. Po nocích doháním, co nestíhám
přes den, asi jako každá máma.

Zpravodaj obce Mrsklesy
Oslovuje Vás móda?
Ke sledování módních trendů mě vybízí sám život. Pořád na mě odněkud skáčou reklamy a titulky módních článků, co se teď nosí, jaké barvy
budou dominantní tuto letní sezónu, ty nejlepší
kombinace atd... Vždy si ráda takový článek
o módě přečtu. Nakupování oblečení je pak mojí
slabou stránkou. Nikdy neodolám novým módním
kouskům.
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Ekonomie mě taky bavila, jen se tím nyní, bohužel, neživím.
Co byste za žádnou cenu nevyměnila?
Nikdy bych nevyměnila svoje tři děti.
Životní motto:
Nechtěj od života moc a budeš šťastný.
Váš vzkaz spoluobčanům:
Milujte se a množte se.

Máte nějaké nesplněné přání?

Děkuji za rozhovor. Ptala se: Michala Šustková

Vystudovat bytový design a mít zábavu jako práci
je mé nesplněné přání. Nikdy jsem neuměla hezky kreslit, a proto mé obavy, že neudělám talentové zkoušky, mi určily směr studovat ekonomii.

<><><>Slavnosti roku<><><>
Významné výročí 7OO let od narození Karla IV. Lucemburského
Karel se narodil 14. května 1316 na Starém Městě
pražském, ale pojmenován byl Václav. Jméno Karel dostal až později, při biřmování ve Francii. Otec Jan Lucemburk, matka Češka Eliška Přemyslovna. Rodiče byli
doslova na kordy. Jan jezdil za slávou po Evropě, matka
chtěla svůj podíl na moci a tak jí Jan dokonce věznil
a spolu s ní i následníka trůnu. Karel tak část dětství
strávil v temné kobce hradu Loket či v internaci na Křivoklátu. Jan nakonec rozhodl, že přemístí Karla ke své
sestře, francouzské královně, na nejskvělejší panovnický
dvůr Evropy do Paříže.
7 let v Paříži ovlivnilo Karla na celý život. Dostal nejlepší vzdělání v nejlepší společnosti. Byl oženěn
se stejně starou dívkou Blankou z Valois. Ve třinácti letech ho jeho neklidný otec prohlašuje za dospělého a povolává do služby. První štace – severní Itálie, kde Jan nakrátko získal nějaká území. Vzpurní
Italové chtějí hned třetí den mladého Karla otrávit. Ten však s nimi vybojuje své první bitvy. Další štace
se v příštích letech rychle střídají. S otcem Janem, s nímž se často hádal, se rozhodně nenudil. Křížová
výprava proti pohanům do Litvy. Zajetí piráty v Jaderském moři a následný útěk. Dobrodružství
v Tyrolských Alpách. Karel však na rozdíl od svého otce cítí, že potřebuje pevnou mocenskou základnu
a za tu si vybere největší z lucemburských panství a svoje rodiště České království.
Poprvé se vrátil do Prahy, když mu bylo 17 let a našel zemi v naprostém rozkladu. Jan válčil po Evropě a z českých zemí jen vysával peníze. Pražský hrad je pobořený a neobývaný, královské hrady prodané či zastavené, královská koruna zašantročená a ani svou matku Elišku nezastihne, protože nedávno
zemřela. Karel se tak znovu začne učit česky a během příštích let se dá do práce. Na Pražském hradě
nechá obnovit starý královský palác. Položí základní kámen Svatovítské katedrály. Podaří se mu povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Nechá vyrobit novou korunu z 22 karátového zlata
s 96 drahokamy, 22 perlami a nazve jí podle českého patrona Sv. Václava. Později založí Nové Město
pražské, položí základní kámen Univerzity Karlovy a spojí oba vltavské břehy novým mostem. Mimoto
založí hrady, z nichž většinu se neostýchá nazvat svým jménem. Karlštejn, Karlskrone (Radyně),
Karlsberg (Kašperk), Karlsburg (Tepenec), Karlshaus (Hrádek u Purkarce), Montecarlo (Itálie), Lauf (Bavorsko).

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Nakonec se Karel s otcem udobří, protože Janovi se na sklonku života podaří vrchol jeho celoživotního evropského dobrodružství. Získá pro svého syna vládu nad celou Svatou říší římskou, tedy nad
všemi německy mluvícími oblastmi a jejich blízkým okolím. Karel je tedy v červenci 1346 v Rens nad
Rýnem zvolen římským králem. V pořadí je to čtvrtý Karel na římském trůnu, takže díky této korunovaci
získává jméno – Karel IV. Mise jeho otce Jana je u konce a o měsíc později v bitvě u Kresčaku může
vydechnout naposledy. Za velké slávy se nechá Karel IV. korunovat novou Svatováclavskou korunou
i českým králem. Je to historický okamžik. Je to poprvé co se český král stává zároveň i hlavou Svaté
říše římské.
Karel je také první král, který umí číst a psát. Je na svou dobu opravdový intelektuál. Umí pět jazyků. Jako hlavní z nich používá němčinu, spisy pak píše latinsky. Od bujarých raných let se uklidnil. Údajně i po jedné noci, kdy ho ve snu navštívil anděl a velmi názorně ho varoval před smilstvem. Dodržuje
také rady lékařů a omezuje tehdy normální obžerství i pití alkoholu. Po celé Evropě navíc nakupuje relikvie svatých a ukládá
je v pražských kostelích.
Na rozdíl od otce Jana jeho hlavním prostředkem vládnutí
není válka, ale diplomacie. Za celých 32 let své vlády už nebude muset absolvovat žádnou opravdu velkou bitvu, protože
všechno vyřeší jednáním. Rejstřík má velmi široký. Když to
situace vyžaduje, cinká měšcem, lže nebo uzavírá spojenectví,
která pak hned ruší, nejméně jednou dokonce křivě přísahá na
bibli. Peníze získává různým způsobem. Zdaňuje své poddané
mnohem více než jeho předchůdci, zastavuje židovská ghetta,
která tradičně patřila přímo králi a v případě nouze je ochoten
židy dokonce obětovat. Nechvalně známý je případ říšského
města Norimberka, kde v roce 1349 Karel podepsal listinu,
která předem omilostňovala pachatele budoucího pogromu.
Další tentokrát už standardnější metodou je sňatková politika. Karel bez jakýchkoli okolků žení nebo
provdává své děti i příbuzné za příslušníky nepřátelských rodů nebo rodů z území, která by rád získal.
Protože jeho manželky umírají mladé, on sám se ožení ještě třikrát bez ohledu na věk nevěsty. Druhou
ženou v jeho 33 letech mu byla 20 letá Anna Falcká. V 37 letech si bere 14 letou Annu Svídnickou.
V 47 letech 16 letou Alžbětu Pomořanskou. Tyhle sňatky mu pomohou rozšířit své území na téměř dvojnásobnou rozlohu, což je neuvěřitelný počin.
Karlově vládě kromě toho velmi přeje paní Štěstěna. V polovině století projede Evropou děsivá vlna
moru, která jen v Německu vyhladí třetinu obyvatelstva. Českým zemím se však jako zázrakem téměř
úplně vyhne. Karlovi úhlavní nepřátelé velmi často umírají přesně v okamžiku, kdy se mu to nejvíc hodí.
Sám Karel všechny nemoci v dospělosti přemohl. Nejvážnější bylo několika měsíční ochrnutí na všechny
končetiny patrně následkem rytířského souboje. Nakonec se dožil vysokého věku a měl tak čas dokončit
v podstatě všechno, co si předsevzal.
Vrcholem jeho vlády je korunovace za římského císaře v samotném Římě v roce 1355 a následně
prosazená tzv. Zlatá bula Karla IV. Nejdůležitější ústavní dokument Svaté říše římské, který bude platit
až do jejího zániku v roce 1806. Také zajištění následnictví pro jeho syna Václava IV. na českém trůně i
v pozici římského krále je významným úspěchem jeho politiky. Karel IV. zabezpečil Lucemburský rod,
jak nejlépe uměl. A tak, když si v roce 1378 coby 62 letý muž sužovaný záchvaty dny zlomí nohu v krčku
a dostane zápal plic, může v klidu odejít na onen svět. České země truchlí a jeho tělo je celých 11 dnů
vystaveno na Pražském hradě. Jednu z pohřebních řečí pronese učenec Vojtěch Raňkův z Ježova. V ní
jako první použije termín „Otec vlasti“.
Šárka Zdařilová

Zpravodaj obce Mrsklesy
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<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Dnes nám svého koníčka – hraní na kytaru a samozřejmě k tomu i zpěv představí pan Ladislav Květ.
Jak dlouho se už tímhle muzicírováním zabýváte a jak
jste se k němu dostal?

Hraní na kytaru mě zajímalo už jako kluka, jenže v „Lidušce“ bylo na kytaru plno a tak jsem se k hraní dostal
až na internátě, jako samouk. Zpěv mě také moc bavil
už od dětství. Pamětníci si jistě vzpomenou, že jsem
vystupoval na školních vystoupeních a třeba také na
vystoupeních k MDŽ. Pak byla dlouhá pauza a asi před
3 lety si syn koupil kytaru a mě to znovu chytlo a tak
jsem si kytaru koupil taky a začal zase hrát. Vybral jsem
si ji podle zvuku na internetu. Trénoval jsem třeba i dvě
hodiny denně, hlavně v zimě. Ta první koupená kytara
byla šestistrunná, a jak se mi začínalo s hraním dařit,
tak jsem si pak koupil i dvanáctistrunnou. Ta je o něco
hlasitější, zní spíš, jako by kytary hrály dvě, na šestistrunnou se zase líp vybrnkává.
Takže vy jste úplný samouk? A jak se tedy učíte hrát písničky a jak třeba kytaru ladíte? To byl přece
dříve docela problém naladit.

Učím se hrát podle zpěvníku, nebo si najdu písničku na internetu, tam vám vyjedou k ní i akordy. Manželka také hraje na kytaru (upřesňuje – brnká), ráda zpívá a je také samouk. Takže to máme takového
společného koníčka. A ladění už také není žádný problém, jsou moderní ladičky na baterie, které když
zapnete na kytaře, tak vám hned barevně ukážou, která struna je špatně naladěná. Dokonce se dá naladit i přes mobilní telefon.
A hrajete si jen tak sobě pro radost nebo i někde vystupujete?

Mám kamarády v Přáslavicích, kteří tak jednou měsíčně hrají v hospodě. Vždycky se tam sejde spousta
lidí a zazpívají si při hře kytary a foukací harmoniky. A ti mě už několikrát pozvali, abych si s nimi zahrál.
Pak samozřejmě hrajeme a zpíváme, když je nějaká rodinná oslava. A také jsme jednou zkoušeli i hrát
tady pro lidi v přísálí kulturáku, ale asi neumíme přitáhnout naše vrstevníky, nevíme, jak jim dát vědět
a komu dát vědět. Možná nemají čas nebo zájem, nebo se to nedozvědí a tak našimi posluchači byli
převážně zástupci starší generace. Třeba se ještě něco povede zorganizovat i v budoucnu, pokud bude
mezi obyvateli Mrskles zájem.
A jaký žánr hrajete? A máte nějaké oblíbené interprety?

V repertoáru mám tak 20 – 25 lidovek a pak převážně folkové písničky, ale jsou tam i ty současné moderní. Mojí srdeční záležitostí jsou písničky Karla Kryla a k oblíbeným skupinám patří Stracené ráj. Jejich
zpěv v hanáčtině je prostě úžasný. Teď jsme nedávno byli na jejich vystoupení v Olomouci v rámci akce
Tvarůžkový festival.
Co Vám tento koníček přináší a co Vám udělá radost v souvislosti s tímto koníčkem?

Kytara je pro mě odreagování od práce, uklidňuje mě, je to takové zdravé antidepresivum. A radost mi
pokaždé udělá, když se naučím nějakou novou složitou písničku.
Máte ještě i nějaké další koníčky?

Do 45 let jsem hrál malou kopanou a k tomu samozřejmě patřilo i všechno to sokolské organizování
a pořádání okolo. Teď už jen chodím fandit našemu mančaftu a také se rád podívám na fotbal
i v televizi. K dalším koníčkům patří zahrádka, pěstování vína a nikdy nekončící přestavování domu. Rádi také navštívíme folkové akce v okolí – Bystřické banjo, Hanácké Nashville, Folk na Letním, …
Děkuji za rozhovor i ukázku. Ptala se: Lenka Urbášková
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<><><> Z historie naší obce<><><>
Pěvecký kroužek „Pěvák“
Dnešní vzpomínka se bude zabývat společenskou organizací v Mrsklesích, která byla organizovaná
pod Českým svazem mládeže. Musím konstatovat, že pro minulé články nebylo až tak jednoduché získávat informace, protože zdrojů bylo docela málo. Jistě si dovedete představit moji radost, když se mi
podařilo objevit osobu, která mi vyšla vstříc, ochotně k tomuto článku o všem popovídala a hlavně zapůjčila kroniku a k tomu album plné fotografií. Mohl jsem se tedy opřít o zapsaná fakta a originální fotografie.

Oprava omítek kulturního domu a příprava prostoru klubovny
1959
Pěvecký kroužek vznikl dne 1. 3. 1958 a na tom měli velikou zásluhu místní manželé Eva a Antonín
Kárníkovi, kteří kroužek vedli a kolem nichž se sdružovala omladina. Většinou to byly dívky a několik
mladíků. Počet členů se měnil asi od 15 do 30 osob. Podle přesné pamětnické vzpomínky se členové
scházeli každé úterý v 19 hodin v kulturním domě. Při této informaci jsem zůstal ohromený, protože z ní
ještě stále byla cítit síla nadšení, která spoutala tyto jedince a stále přetrvává.
Pojďme tedy k vysvětlení aktivit těchto dobrovolníků. Celá skupina vznikla jako kulturní organizace,
jejíž hlavní činností byl zpěv, doprovázený na kytaru nebo třeba i harmoniku, rádi si zatančili, někdy zarecitovali a dokázali svým vystoupením pobavit sebe, známé a dokonce i vyhrávat v národních hudebních soutěžích. Toto je velice zásadní informace, protože zvítězili a proslavili Mrsklesy v krajském kole
Soutěže tvořivosti mládeže, která se konala v Ostravě v roce 1961. Vystupovali i v okolních obcích pro
radost a potěšení. Rozhodně však nelze říci, že pouze zpívali, protože dochované fotografie jasně prokazují další aktivity organizace. Zde může mnohým mladým lidem poklesnout brada, jelikož členové Pěváku pomáhali při žních, zpívali při volbách, pořádali pracovní brigády, zvelebovali obec, zkrátka mysleli
na zábavu i na práci. Jejich zásluhou byl zbudovaný parčík u křižovatky s pomníčkem rudoarmějcům.
Členové dále organizovali kulturní zájezdy, stavění a kácení májky, pomáhali při opravě kulturního domu, občas zahráli i nějaké divadelní představní, velkou tradici mělo pořádání oslav MDŽ. Byli ve spojení
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se školou a velice rádi jezdili společně s dětmi na výlety, učili mladé jiskry a pionýry, účastnili se hudebních vystoupení v blízkém okolí. Svazoval je zpěv, přátelství, legrace, práce a také i to umění odpočinout
si od celodenních starostí. V jejich době nebylo tolik technických vymožeností jako např. dnešní počítače, televize, internet, mobilní telefony a tak si hledali cestu k sobě osobním kontaktem, společným setkáním a oním zpěvem.

Vystoupení v národním podniku Moravia 1959
Tato organizace postupně zanikala po roce 1965. Dívky se vdávaly, přišly starosti o děti a běžný rodinný život. Nebylo již dalších jedinců, kteří by pokračovali v jejich stopách. Svoje také vykonala doba,
změna politického režimu a přestěhování se manželů Kárníkových do Prahy. Ale i když dnes Pěvák nefunguje, mnozí bývalí členové se stále rádi setkávají. Popovídají si, zazpívají, zavzpomínají. Vzpomínají
i na manžele Kárníkovi, kteří dnes již bohužel nežijí. Pravdou však zůstává, že pěvecký kroužek nevznikal z nějaké povinnosti, nýbrž z radosti a chuti do života.
Poděkování paní Ivě Vojáčkové a Marii Seidlové za jejich vzpomínky a za zapůjčení kroniky a fotoalba.
Sepsal: Roman Sedláček

Úprava parčíku a budování pomníku rudoarmějcům k 15. výročí osvobození republiky v roce 1960
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Jedna bába povídala
Víte novinu? Do „Požáru“
můžeme v pátek i svátek,
sobotu a neděli chodit na
hříbky. Prostor je přístupný
ze strany od hřiště po tankovou cestu za první
skládkou.

Multifunkční
dům je postaven. Vážně
v něm nikdo
mimo obchodu
nechce nic provozovat?

Sláva, máme
3 hospody! Naše
jarní obavy byly
liché.

Ekologové a ornitologové by měli
z Mrskles radost.
U nás se dá „hnízdit“
všude.

Přejeme dětem krásné vysvědčení a slunečné prázdniny se spoustou letního řádění.
Dospělým pak přejeme dost času na odpočinek.
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