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Vážení spoluobčané,
skončily letní prázdniny a doba dovolených a u nás v obci se událo několik podstatných věcí ovlivňujících život obyvatel. V červenci proběhla kolaudace novostavby multifunkčního domu a od srpna máme
v těchto obecních prostorách novou prodejnu potravin. Doufáme, že s novým obchodem bude spokojen
nejen provozovatel, ale hlavně vy zákazníci. Dne 1. září nastoupily děti mateřské školy do částečně
upravených prostor MŠ a v průběhu října k stávajícím prostorám přibude jedna nová třída s novým vybavením. Součástí stavby je i rekonstrukce školní zahrady, která ještě není dokončena. Děti budou zahradu plně užívat až v jarních měsících, protože nové trávníky a nově vysazená zeleň musí mít čas
na řádné zakořenění v terénu. Spolu s přístavbou mateřské školy byla postavena i garáž pro obecní
techniku. Konkrétně pro traktor a jeho příslušenství a je pamatováno i na prostor pro uložení zimního
posypu. V garáži je oddělená část pro mateřskou školu, kde budou uloženy hračky, které děti potřebují
na zahradu. Na přístavbu mateřské školy včetně vybavení interiéru a rekonstrukci zahrady je požádáno
o dotaci, stejně tak i na cyklostezku s chodníkem do Mariánského Údolí. V současné době ještě nemáme potvrzeno, zda bude na oba projekty dotace poskytnuta. Na cyklostezku s chodníkem do Mar. Údolí
je zažádáno o stavební povolení, zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby bude provedeno
až po přidělení dotace. Zastupitelstvo obce rozhodlo v případě neobdržení dotace na přístavbu
MŠ o celkovém financování přístavby MŠ z rozpočtu obce a o stavbě cyklostezky s chodníkem bude
rozhodnuto po vydání stavebního povolení.
V jarním Zpravodaji jsme Vás informovali o možnosti pořízení nádob na tříděný odpad, přesněji
na plast a papír. Na základě projeveného zájmu o tyto nádoby a dodatečně i o kompostéry je v .rámci
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mikroregionu Bystřička podaná žádost o dotaci v rámci 40. a 41. výzvy Ministerstva životního prostředí.
Pokud mikroregion Bystřička obdrží dotaci určenou k pořízení nádob na tříděný odpad, pak nejdříve
v polovině příštího roku budeme přidělovat nádoby těm, kteří jste je požadovali. Způsob přidělení bude
stejný jako u kompostérů v roce 2014.
Když už jsme se zmínili o tříděném odpadu, opět apelujeme na ty domácnosti, které si ještě jaksi
nezvykli jimi produkovaný odpad třídit. Je s podivem, kolik popelnic má některá domácnost každý druhý
čtvrtek připraveno k vývozu. Podle toho se dá velmi dobře odhadnout, že skutečně poctivě třídí odpad
pouze polovina domácností. Třídit odpad znamená separovat papír, plast a sklo, vše čisté a pokud možno stlačené na co nejmenší objem. Samozřejmostí je i třídění biologicky rozložitelného odpadu. Rozhodně do popelnice nepatří tráva, listí a živočišné zbytky. Tento odpad patří do kompostérů nebo do kontejneru k tomuto účelu určenému.
Jakmile budeme mít možnost nabídnout domácnostem nádoby na tříděný odpad, bude svozová firma provádět namátkovou kontrolu popelnic takovým způsobem, že je vysype a zkontroluje, co je do popelnic ukládáno. Může se stát, že pokud v popelnicích bude nalezen odpad, který tam nepatří, pak nebudou svozovou firmou vyprázdněny.
Nastává doba podzimu, teplé letní dny vystřídá sychravější a chladnější počasí a budeme opět nuceni intenzivně vytápět své obydlí. Připomínáme novelu zákona o ochraně ovzduší, která nás nutí připravit se na povinnost zajistit si revizi kotle i na tuhá paliva. První revize musí být do 31. 12. 2016.
Tato novela zákona by měla především napravit situaci, kdy jedinec je svým jednáním schopen zamořit
půl vesnice. Od 1. 1. 2017 může příslušný stavební úřad požadovat po majiteli rodinného domu v rámci
zákona o ochraně ovzduší předložení revize kotle na tuhá paliva. Při nepředložení revize hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

<><><> Dění v obci <><><>
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Poslední srpnovou sobotu se už tradičně loučíme s prázdninami. Krásné letní odpoledne nám zahájily
děti - mažoretky Hvězdičky z Lošova. Přivítali jsme i významného hosta tohoto odpoledne pana senátora
Ing. Martina Tesaříka, který přivezl dětem dárečky a vylosoval vítěze soutěže o nejpěknější letní květinovou výzdobu domu. Až do pozdního odpoledne probíhaly na hřišti i v přilehlém lesíku soutěže pro děti.
Děti byly za své soutěžní výsledky náležitě odměněny. Nechyběla oblíbená tvořivá dílnička a pro ty děti,
které nesoutěžily nebo něco nevyráběly, byla k dispozici až do večerních hodin obří skluzavka a skákací
hrad. Vpodvečer si všichni zavzpomínali na slavnou hudební skupinu ABBA, prostřednictvím revival
koncertu
hudební
skupiny
z Hranic. Za krásné taneční muziky byl zapálen táborák, a kdo
měl chuť, mohl si opéct špekáček. Na závěr nechyběla tradiční diskotéka. Všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci tohoto krásného odpoledne, především
spoluorganizátorům
TJ SOKOL Mrsklesy velice děkujeme a už teďse těšíme na
další už 8. setkání poslední sobotu v srpnu 2017.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Čert a Káča – klasická pohádková komedie v podání divadelního souboru Osvětové besedy Velká Bystřice byla představena v neděli odpoledne 4. září v kulturním domě v Mrsklesích. Nejen všechny přítomné děti, ale i dospělé pobavila svým obratným jazykem hubatá Káča, která přelstila samotného vychytralého a silného čerta. Všichni účinkující byli výborní a děkujeme jim nejen za pobavení, ale také za pěkný
kulturní zážitek. Je škoda, že naše děti zřejmě klasická divadelní pohádka příliš nezajímá, protože přítomno bylo víc dospělých než dětí. Příště to snad bude naopak.

TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA

V neděli 11. září v 11hodin se v Mrsklesích konal 2. ročník běžeckého závodu Terénní Vrtovská Jedenáctka. Běhu na tratích 11km nebo 6km se zúčastnilo celkem 44 běžců. Ti se nedaleko od Sportovního
areálu v Mrsklesích vydali na start technicky náročné trati. Ta vedla Vrtovem téměř na okraj Velké Bystřice k obrátce závodu. Poté zpět na louku na Prostředňáku, kde závodníci odbočili do kopce směrem
na Přáslavice. Odtud pak už jen seběhli alejí a Hrabalovým dolem do Mrskles. Kondiční běžci (6km) zamířili do cíle a závodníci na 11km pokračovali stejnou trasou do druhého kola. Za parného počasí bylo
třeba se poprat s nástrahami závodu. Údolí říčky Vrtůvky ukázalo svoji pestrost - příjemné pěšiny mezi
pastvinami, ale také těžší kamenité a bahnité úseky. Výběh do kopce ve vedru pak prověřil každého
závodníka. Po doběhu se sportovci zaslouženě občerstvili a při posezení se podělili o zážitky z trati.
Velký dík patří podporovatelům závodu, kterými byli Obec Mrsklesy a Město Velká Bystřice. Nelze opomenout ani dobrovolníky, kteří pomáhali s přípravou a realizací celé akce a moc děkujeme i personálu
Občerstvení na hřišti. Věříme, že Terénní Vrtovská Jedenáctka se stává tradičním závodem v regionu
a těšíme se na závodníky a jejich výkony v dalším ročníku.
Za pořadatele Pavlína Jedenástíková
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Informace z obce
VÝSLEDKY 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZA JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ OBEC MRSKLESY

Redakční rada vybrala 20 nejhezčích rodinných domů s letní květinovou výzdobou. Tak jako vždy
to nebyl lehký úkol, ale oproti minulým ročníkům se neurčovalo pořadí výherců. To bylo určeno veřejným
losováním v sobotu 27. 8. 2016, kterým byla vylosována tato č. p.: 73, 195, 16, 225, 204.
Všichni majitelé těchto vylosovaných domečků obdrží
stejnou částku 800 Kč. Redakční rada se rozhodla pro
udělení mimořádné odměny ve výši 1 000 Kč za nejen
letní květinovou výzdobou, ale i za pečlivou údržbu a
citlivé zachování určitého venkovského rázu okolí domu č. p. 64.
Výhercům gratulujeme a děkujeme Vám všem, kteří
svou květinovouvýzdobou zkrášlujete vzhled naší
obce.
73

16
204
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225

64

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 15. října 2016 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu opět pod
kontrolou uložení tohoto odpadu do přistaveného kontejneru.
Kontejnery pro velkoobjemový odpad budou přistaveny:
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 výše uvedená místa dopravte určený odpad. Ukládání odpadu na určená místa
před stanovenými časy je z bezpečnostních a manipulačních důvodů zakázáno!

Zpravodaj obce Mrsklesy

Stránka |6

Společenská kronika
Narodili se …

Petr Mika, Robin Knebel

Opustili nás… Stanislav Drápal, Jiřinka Pörsöková

Ať se ti mezi námi líbí.

Upřímnou soustrast.

Naši jubilanti… Marta Pečínková, Bronislava Říhovská, Karel Hekele, Rudolf Smékal, Jindřiška Kouřilová, Naděžda Fiedorová, Dobroslava Šebestová, Antonín Mikulička,Marie Kimmelová, Jan Otruba, Gabriela Buchtelová, Libuše Kubíčková, Zdenek Kubíček, Radomír Kouřil, Zdeněk
Faktor, Vratislav Vojáček

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.

Pozvánky na obecní akce
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Obecní úřad srdečně zve naše spoluobčany na pravidelné setkání
při rozsvícení vánočního stromu, které se koná první adventní neděli
27. listopadu 2016 v 17.00 hodin před obecním úřadem v Mrsklesích.
Těšit se můžete na vystoupení dětí z naší mateřské školky a překvapením
bude půlhodinové vystoupení Martina Šafaříka – finalisty soutěže
ČS SuperStar. Na zahřátí bude připraven punč a čaj. Budeme rádi, když
si vezmete své hrníčky.

<><><>TJ Sokol <><><>
SOKOLSKÝ VÝLET

Poslední
červnovou
sobotu jsme se v ranních
hodinách rozjeli autobusem
na výpravu za poznáním.
Pro mě vypravit pět lidí na
celodenní výlet takhle brzo
po ránu není nic jednoduchého. Dvakrát jsem se
přemlouvala. Nakonec zvítězil slib, který jsem dala,
že pojedeme. Proč tohle
ale píšu? Je mi malinko
líto, že se nedostavilo 8 lidí
k odjezdu. Nesehnali za
sebe ani náhradní výletníky. Jiných 8 lidí mohlo jet.
Plán byl: Ve Veselí
nad Moravou se nalodíme
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na dvouhodinovou plavbu a poté bude prohlídka hvězdárny i s výkladem a oběd, pak přesun do Zoo
Lešná.
Skutečnost: Dojeli jsme do přístavu. Nikdo o nás nevěděl! Mejly se ztratily! To byla napínavá chvilka. Pan řídící to kreativně vymyslel jinak. Zařídil pro nás loď na jednu hodinu plavby a žádná hvězdárna.
Vzhledem ke zlobení dětí na lodi, hodina byla až až. Během plavby jsem od kapitána o Baťových kanálech zjistila mnoho informací. Na financování tak velké stavby se podílel i stát. Účelem bylo dostat
na sever do Baťových továren uhlí, na cestě zpět se do přepravních lodí nakládal štěrk a jiné. Celá stavba trvala 10 let. Trasa kanálů měří kolem 60 km, polovina z toho je koryto řeky. Maximální hloubka činí
150 cm.
Plavbu jsme zdárně ukončili a autobusem jsme se přesunuli do Zoo Lešná. Právě včas dát si oběd.
Měli jsme max. tři hodiny na prohlídku a tak jsme je strávili každý po svém a rozprchli jsme se po celé
Zoo. Odjezd stihli všichni včas. Organizátorům patří velké díky.
Šárka Zdařilová
MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA

Dne 9.7. 2016 proběhl 27. ročník Memoriálu Františka Řezníčka. Počasí pro letošní turnaj nám bylo
velmi nakloněno. Úplný ideál pro sportovní den. Turnaje se zúčastnilo 9 týmu z Olomouckého kraje. Raritou turnaje bylo mužstvo Stará garda Mrsklesy složené většinou z hráčů, které k fotbalu vedl právě
František Řezníček. Nechyběl ani obhájce loňského titulu FC Skunk a horská akvizice FK Jívová.
Turnaj až na malé výjimky proběhl v duchu Fair Play. Hráčem turnaje byl vybrán porotou rozhodčích
nestárnoucí forvard Jiří Antoníček. Memoriál měla pod kontrolou trojice zkušených arbitrů ve složení
Bártl, Goldscheid, Staněk. Tímto jim děkuji za účast na turnaji. Poděkování patří i obci Mrsklesy
za sponzorský dar pro vítěze a taktéž výborné obsluze a všem pořadatelům a přátelům dobrého fotbalu.
Matěj Smrček
POŘADÍ TURNAJE:
1)
2)
3)
4)
5)

FC SKUNK
LOS POSLUCHOV
HUA
MK FK JÍVOVÁ
SK MRSKLESY

6)
7)
8)
9)

STARÁ GARDA MRSKLESY
BRONX
PPL OLOMOUC
WP REBELS

Vítěz soutěže FC Skunk
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SK Mrsklesy
Rozlosování pro podzimní část soutěže 2016 – 2. liga
Kolo Datum

Den

Čas

6.

01.10.2016

SO

7.

09.10.2016

8.

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

10.00 SK Mrsklesy : Atletico Haná

Mrsk

Antoš

NE

10.30 Restoma : SK Mrsklesy

Štěp

Michal

15.10.2016

SO

10.00 SK Mrsklesy : At.Bystrovany

Mrsk

Bastl

9.

21.10.2016

PÁ

20.15 MS stavby : SK Mrsklesy

Milo1

Kenša

10.

29.10.2016

SO

10.00 SK Mrsklesy : FC Holice

Mrsk

Michal

11.

04.11.2016

PÁ

18.00 FC Bubeník : SK Mrsklesy

NS

Švancara

12.

12.11.2016

SO

10.00 SK Mrsklesy : FC Hroší stavby

Mrsk

Horecký

13.

18.11.2016

PÁ

17.00 Celtic : SK Mrsklesy

Slav1

Michal

Pozvánky na sokolské akce


V sobotu 24. Září 2016 se uskuteční již 9. HLEDÁNÍ
SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Sraz je na hřišti v Mrsklesích
ve 14.30 hodin. Malé děti půjdou v 15.00 hodin
i s rodiči Vrtovem a školáci lesem plnit úkoly a zase se
vrátí zpět na hřiště, kde se pokusí přivolat skřítka vyluštěným zaříkávadlem. Následovat bude tvořivá dílnička z nasbíraného přírodního materiálu. V případě
nepříznivého počasí se akce ruší.



Zveme všechny děti i dospělé v úterý 25. října 2016
na LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Sraz v 18.00 hodin před
KD Mrsklesy. Připraven bude táborák, pro děti čaj
a pro dospělé svařené víno. Necháme se okouzlit
i ohňovou show a na závěr bude připraven i ohňostroj.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.



POUŠTĚNÍ DRAKŮ



Srdečně všechny zveme první adventní neděli
27. listopadu 2016 od 14.00 hodin do kulturního domu na VÁNOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU. Vyrobit si můžete adventní věnec se svíčkami, věneček na dveře, svícen
či jinou dekoraci. Výrobky bude možno i zakoupit nebo
si nechat vyrobit na přání. Přijďte popustit uzdu svojí
fantazii a šikovnosti a užít si předvánoční atmosféru

se uskuteční během měsíce října,
termín bude upřesněn. Akce proběhne na Kovákově
u „vodárky". Snad nám vítr bude přát a draci nás potěší svými leteckými dovednostmi a dojde také na pečení brambor. S sebou si vezměte draky, hrníček na
čaj a brambory na pečení.
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s vůní jehličí a punče. Pro malé děti bude připravena dílnička přizpůsobená jejich věku
a dovednostem v rámci akce Možná přijde i Mikuláš.


Zveme všechny děti v sobotu 3. prosince 2016 v 15.00hodin do KD na 9. netradiční Mikulášskou
nadílku – MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ. Tak jako každý rok bude pro děti připravena tvořivá dílna. Budeme vyrábět ozdoby na stromeček na sále a vyrobíte si i malý dárek, který si odnesete domů.
Čeká Vás i překvapení v podobě nových pekelných dekorací, tak snad letos nějací čerti dorazí
(a Mikuláš samozřejmě taky).

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>

Ve středu 14. 9. 2016 nám začal oddílový maratón. V letošním roce ale máme změnu –
schůzky teď budou probíhat ve čtvrtek. I v tomto roce nás čeká spousta zábavy, výletů
a poznávání přírody. Rádi mezi sebou přivítáme i nové děti, ať je nás co nejvíc.
Barča a Keliška

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
… Podzim vchází do dveří,
žloutne listí, den se krátí,
nikdo ani nevěří,
že už krásné léto končí,
podzim vchází do dveří, …
Zdravíme Vás všechny po prázdninách, odpočinuli jsme si trošku všichni a už se zase těšíme,
co všechno spolu zažijeme. Během letních prázdnin jsme si nechali trošku vylepšit školičku a už se nemůžeme dočkat, až bude hotová nová třída.
Letos do 1. ročníku základní školy odchází osm dětí, kterým přejeme šťastné vykročení pravou nohou do další etapy života. 1.září nastoupily opravdu velmi šikovné děti. Zahájení nového školního roku
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se obešlo úplně bez slziček. Máme dvě nové kamarádky a šest nových kamarádů.Přejeme všem nově
příchozím dětem, aby si rychle přivykly a chodily k nám rády, stejně tak jako všichni ostřílení mazáci.
Přejeme Vám krásné babí léto a barevný, krásný, teplý a příjemný podzim.
Všichni z Mateřské školy v Mrsklesích

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Abych získala informace o dalším hobby, které bych Vám ráda představila, musela jsem tentokrát
zavítat do místního hostince. Tam se totiž každý čtvrtek scházejí v 17 hodin hráči taroků. A na koho jsem
tam narazila? Tentokrát si taroky přišli zahrát pan Josef Vaculík, Zbygněv Novotný, Radomír Kouřil
a Josef Jedenástík. Ale nejsou to jediní hráči taroků v naší obci. Nejstarším hráčem je pan Zdeněk Kubíček (85 let), občas si přijde zahrát Milan Alke a do loňského roku i Jiří Čajka. A co jsem se dozvěděla
o hře taroky? Pravidla hry jsou složitá, a tak se jednoduše popsat nedají, variant hry je několik. Doplním
tedy, že se jedná o hru pro 4 hráče se speciálním balíčkem 54 tarokových karet. Taroky (trumfy) jsou
označené římskými čísly, je jich 22 a mají hodnotu I – XXI, nejnižší tarok je Pagát, jednadvacítka je
Mont, nejvyšší tarok bez čísla Škýz. Zbytek listu už tvoří známé červené a černé barvy – srdce a káry
mající hodnoty 4, 3, 2, A, kluk, kaval, dáma, král a kříže a piky mající hodnotu 7, 8, 9, 10, kluk, kaval,
dáma a král. Každá karta má svoji bodovou hodnotu a to v rozsahu 1 až 5 bodů. Součástí hry jsou ještě
malé (5-ti bodové) a velké (10-ti bodové) hlášky. Hraje se buď 2 proti 2 (tzv. základní a druhá povinnost)
nebo 1 proti 3 (tzv. preferanc, kterého jsou tři úrovně) a občas dojde i na hru všichni proti všem „Varšavu“, které se v mrskleské hospodě říká Šmouraná. Cílem hry je získat co nejvíce bodů z celkového počtu
70,u Šmourané je to naopak, tam vyhrajete, pokud získáte nejméně bodů. Hodnota hry se může zvýšit
zahlášením fleku, refleku atd. Nakonec se počítá výsledný rozdíl bodových hodnot uhraných hráči, kteří
hrají proti sobě.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Co ještě nám o hře taroky prozradíte?

Taroky jsou považovány za královskou hru mezi karetními hrami, jsou podobné mariáši, ale
mnohem složitější. Musí se ctít
barva, ale u taroků se nemusí
přebíjet. U mnoha her taky zpočátku nevíte, kdo s kým a proti
komu hraje, což dělá hru zajímavější a složitější. Ještě tak před
30 lety se taroky hrály v každé
vesnici v okolí, teď už se hrají
snad jen v Mrsklesích. Co tato
hospoda stojí, hrály se v ní karty,
byly tady stoly pro hráče mariáše
i taroků. Taroky dřív musel umět na vesnici hrát učitel, starosta, hajný i farář. A scházeli se ke hře vždy
v neděli po obědě. Hrávávalo i několik part současně a u stolů nesměli chybět kibici, kteří buď taroky
uměli anebo si to mysleli, u hry však samozřejmě nesměli mluvit. Tady byla tahle tradice přerušena asi
na 8 let v letech 1988 – 1996. Pak jsme se začali znovu scházet. Hrávalo asi 12 chlapů, ale protože hráči postupně umírali, je nás dnes už jen pár a mladí bohužel nemají zájem se tuhle skvělou a složitou hru
naučit. Je to škoda, protože dřív se každý kluk učil hrát karty od starších kamarádů a jaký byl pro nás
zážitek, když nám někdo starší svěřil karty a řekl: „Hraj chvilku za mě“. Takže my tady vlastně zachováváme místní tradici.
No ale proslýchá se také něco o hazardu a vidím tady na stole ty speciální přihrádky na pivo, ale
také na peníze, co vy na to?
Kdepak hazard. Výsledný rozdíl bodových hodnot se po skončení hry sice přepočítá na koruny, ale většinou jde o drobné. 5-ti korunová hra se podaří párkrát za večer. Vyhrát hru v desítkách korun se podaří
párkrát za rok. Kvůli hazardu rozhodně hrát nechodíme.
Jak dlouho se už taroky hrajete a jak jste se k tomu dostal?
Josef Vaculík:

V roce 1996 mě taroky naučil hrát Zbyšek Novotný

Radek Kouřil:

Naučil jsem se je hrát Na Letním v Mariánském Údolí asi před 30 lety

Zbyšek Novotný:

Naučil jsem se je hrát asi před 50 lety v JZD

Josef Jedenástík:

Mě oslovil pan Zdeněk Ostrčil, a protože taroky hrával můj strýc i děda, tak jsem
začal nejprve docházet do hospody na náhledy a teď už asi 6 let chodím hrát.

Co Vám přináší radost v souvislosti s tímto koníčkem?
Taroky to je radost ze společného setkání, ze hry, je to zábava a ještě u toho provětráme mozkové závity.
Máte ještě i nějaké další koníčky?
Josef Vaculík:

občas vypomáhám Sokolům, rád sbírám hřiby, věnuji se zahradě

Radek Kouřil:

rodina, vnoučata, sem tam do lesa na houby

Zbyšek Novotný:

každou středu chodím sem do hospody hrát kulečník

Josef Jedenástík:

s rodinou chodíme na tenis, občas brnknu na kytaru, a pak také nikdy nekončící
rekonstrukce domku.

A nějaké motto na závěr?
Komu karty v ruce šustí, toho štěstí neopustí.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková
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<><><> Seznamujeme se <><><>
s novými obyvateli Mrskles

Navštěvujete společenské akce?
Když máme volno, tak se rádi zúčastníme. Chodíme jak na dětské, tak i na akce pro dospělé.
Naši kluci jak slyší hudbu, hned tam chtějí taky.
Máte nějaké místo, kam v Mrsklesích ráda
chodíte?
Nemám žádné vyhraněné místo, ale ráda chodím třeba k vodárce nebo i dál do lesa. Rozhodně raději vyrazíme do lesa než do města.
Chybí Vám tu něco?
Na volné ploše mezi domy by mohlo být hřiště.
Děti si tu hrají na silnici.
Jaké máte sousedy?
Hana Hižnajová, 32 let
v Mrsklesích od roku 2013
Jak jste se dostala do Mrskles?
Napadlo nás, že bychom si postavili domeček.
Manžel bydlel v Bystřici a tak jsme se rozhlíželi
po okolí. Náhodou se naskytly pěkné a levné
pozemky v Mrsklesích, tak jsme toho hned využili. Všechno to tak nějak do sebe v pravou chvíli
zapadlo.

Zatím dobrý, sousedi totiž ještě nebydlí. (smích)
Umíte vařit?
Myslela jsem, že se vařit vůbec nenaučím.
Ale pak jsem měla děti a začala jim postupně
vařit. Takže teď už to docela zvládám.
Dáváte přednost raději klasické české kuchyni nebo raději experimentujete a co je
Vaše nejoblíbenější jídlo?

Čím se živíte?

Já rozhodně upřednostňuji klasiku.Miluji svíčkovou a nejlépe když mi ji někdo udělá.

Pracuji jako logistik - PC operátor v Kauflandu.

Houbaříte?

Jaké máte koníčky?

Na houby chodíme všichni rádi, jenže je nejíme.
Já jsem se v dětství otrávila, prý jsem kousla
do muchomůrky a vezli mě vrtulníkem, ale nic si
nepamatuji. Tak houby dáváme babičce.

Mám 2 děti Maxíka a Deniska a ti se mi postarají
o vyplnění veškerého volného času. Ráda se
také bavím úpravou fotek. Vyrobila jsem například vlastní prostírání - poskládala jsem několik
fotek na stránku a zalaminovala jsem to. Jsem
zvědavá, jak dlouho vydrží.(úsměv)

Jak to máte se sportováním?

Držíte se nějakého životního motta?

Jezdím na kole a rekreačně jsem jezdila na
snowboardu. Ale co mám děti tak jsem se k tomu už nějak nedostala.

Ano, nejvíc mě vystihuje toto:

Kdy jste se stala dospělou?

Nejít hlavou proti zdi, ale snažit se očima najít
dveře.

Až se mi narodily děti. To člověka hodně změní,
nebo spíš to změní důležité hodnoty v životě.

Sledujete dění v obci?

Co Vás vždycky naštve?

Jak kdy se mi chce, spíše asi čtu Zpravodaj.

Nevím, neumím a lidská hloupost.

Jaká služba Vám v obci chybí?

Máme za sebou dobu dovolených, byli jste
někde třeba pod stanem?

Asi vlastní pošta. Běhat se vším až do Mariánského údolí je zdlouhavé.

Zpravodaj obce Mrsklesy
S tím mám trošku problém, mám fóbii z pavouků. Ale jezdíme do jednoho campu, kde bydlíme
v chatce. Kluci mě před pavouky brání.
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Co byste vzkázala spoluobčanům?
Ať jsou všichni sami sebou.

Na co se v poslední době těšíte?
Až půjdou děti do školky. Prázdniny jsou hodně
dlouhé a já pracuji na směny. Je teď dost těžké
všechno skloubit dohromady.

Děkuji za rozhovor.
Ptala se: Michala Šustková

<><><>Slavnosti roku<><><>
17.listopad – Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentů
Celý příběh 17. listopadu začíná vlastně o něco dřív. Od březnového začátku okupace za 2. světové
války byla nálada většiny Čechů vůči nacistům velmi nepřátelská. Všechno vyvrcholilo 28. října 1939
mnohatisícovou ve středoevropském měřítku zcela ojedinělou demonstrací v Praze. Jednotky SS ji rozhánějí ostrou střelbou. Je zabit mladý pekař Josef Sedláček a smrtelně zraněn 24 letý student medicíny Jan
Opletal. Dva týdny bojuje o život, pak ale svému zranění podléhá. 15. listopadu uspořádají studentské
organizace smuteční průvod Prahou. Nesou rakev s mrtvým Opletalem od patologického ústavu na Albertově přes celé město, až na nádraží odkud má putovat na jeho rodnou Moravu. Následné demonstrace
v Pražských ulicích pak skončí dalšími bitkami s pořádkovými silami.
Němci zuří. O den později pronáší Hitler v Berlíně následující slova: „Měli jsme s Čechy naložit stejně
jako s Poláky! Nezasluhují si jiný osud. Nařizuji proto uzavření českých vysokých škol na tři roky. Jakékoliv demonstrace potlačit. Do ulic postavím klidně děla. Do každého hloučku se bude střílet kulomety.
A bude-li ještě nějaká demonstrace, srovnám Prahu se zemí!“ Hned v noci zatýká gestapo přes tisíc studentů i pedagogů. Devět představitelů studentských organizací (Adamec, Matoušek, Klíma, Frauwirth,
Šafránek, Weinert, Černý, Skorkovský a Koula) je 17. listopadu zastřeleno. Paradoxně jsou mezi nimi
i lidé, kteří s nacisty otevřeně sympatizovali. Touha ukázat, že žádný Čech si už nemůže být ničím jistý je
pro Němce v tu chvíli důležitější. 1200 studentů je posláno do koncentračního tábora Sachsenhausenu.
Po třech letech však budou skoro všichni propuštěni. České univerzity se uzavírají. Formálně na tři roky,
ale ve skutečnosti až do konce války.
V roce 1941 přijímá mezinárodní studentská organizace v Londýně rozhodnutí, že 17. listopad
se bude připomínat jakoMezinárodní den studentstva. Je to jediný oficiální den mezinárodního významu, který má svůj původ v naší zemi. A tady by vlastně mohl příběh 17. listopadu končit. Jenomže
o půl století později přišlo nečekané a neméně důležité pokračování.
Praha, Albertov, 17. 11. 1989.Z Albertova před padesáti lety vyrážel průvod s rakví Jana Opletala.
Teď tu mají tisíce studentů jiný plán. Chtějí uctít jeho památku, ale také chtějí dát najevo nesouhlas
s komunistickým režimem, který se jinde v Evropě už hroutí. Není bez zajímavosti, že prvním řečníkem
na Albertově byl jistý Josef Šárka, účastník Opletalova pohřbu v roce 1939. Davu řekl: "Studenti, nedejte
se. Jsem rád, že bojujete za to, za co jsme bojovali i my tenkrát!" Průvod má za cíl Opletalovu ulici
v centru, kde chtějí studenti položit květiny. Ten plán se ale zvrtne. Na Národní třídě příslušníci SNB průvod přehradí a dál už je to známý příběh. Příběh o tom, jak studenti po padesáti letech pomohli konečně
pro Československo získat svobodu.
„Kdy – když ne TEĎ? Kdo – když ne MY?“
 19. listopadu vzniká Občanské fórum.
 20. listopadu na vysokých školách začíná stávka.
 25. listopadu na pražské Letné demonstruje 800 000 lidí.
 27. listopadu se 75% obyvatel zapojuje do generální stávky.
 4. prosince se otevírají hranice na Západ a je zrušen článek ústavy o vedoucí úloze KSČ.
 29. prosince je prezidentem zvolen Václav Havel.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Šárka Zdařilová

<><><> Historie obce<><><>
Historie obce – ČSM a SSMvMrsklesích
Jistě nemusíme nikomu představovat tyto politické skupiny, které patřily mezi hlavní mládežnické
organizace a byly velice silné v socialistickém Československu. Mnozí občané mají vlastní vzpomínky
z dřívějšího období. Československý svaz mládeže
(zkratka ČSM) byla jednotná mládežnická organizace v Československu řízená KSČ. Vždyť v jejich stanovách bylo zakotveno přímé vedení Komunistickou
stranou Československa a výchova mládeže v duchu komunismu. ČSM vznikla v roce 1949 sloučením
existujících mládežnických organizací. V roce 1968 se rozpadla, později byla obnovena jako Socialistický
svaz mládeže (SSM). ČSM, později SSM, vytvářel a vedl Pionýrskou organizaci pro děti ve věku od 9 do
15 let, a pro ještě mladší děti ve věku 6 – 8 let, byla vytvořena organizace nazývaná Jiskry. Těmto organizacím se budeme věnovat zase příště.
ČSM a později i SSM měly za úkol připravovat mladé jedince pro vstup do Komunistické strany Československa, působit především politicky na výchovu mladých lidí, připravovat je v masovém měřítku pro
socialistický způsob života se silnou vazbou na Sovětský Svaz a rozvíjet jejich činnost a aktivitu. Můžeme
však říci, že když pomineme silnou politizaci, tak tyto organizace poskytovaly mladým spoustu možností
jak trávit volný čas a učili je kázni, morálce a pracovitosti. Členové těchto organizací tak měli silné zázemí
a mohli se o ně opřít při pořádání všech akcí, které byly pracovního i zábavného charakteru.
Spousta občanů se jistě pamatuje, že pod hlavičkou svazáků se uskutečňovaly pracovní brigády,
žňové výpomoci, stavební akce, ale také taneční zábavy, turistické výlety a kulturní vyžití. Tyto aktivity
probíhaly po celé republice, ani naše Mrsklesy nebyly výjimkou. Vždyť v minulém Zpravodaji zmiňovaný
pěvecký soubor Pěvák fungoval také pod záštitou ČSM. ČSM v Mrsklesích měl nejsilnější období v letech
1957-1962. Tato doba je podle pamětníků plná zážitků a emocí. Je to vidět i na dochovaných fotografiích,
mladí lidé rádi pomáhali a také se chtěli bavit. Obojí se dařilo spojovat dohromady. Členové se scházeli
v klubovně, která byla tehdy v domě za dnešním kulturním domem, divadlo se nacvičovalo v nynější hospodě U zastávky v zadním sále. Scházeli se podle potřeby, většinou nepravidelně. Nadřízený orgán sídlil
v Olomouci. Rok 1968, kdy do naší republiky vtrhly vojska Varšavské smlouvy, byl zlomovým rokem i pro
ČSM. ČSM zaniklo a vytvořil se SSM, který už byl trochu jiný, více poplatný totalitnímu socialistickému
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režimu a hodně orientovaný ke komunistickému Sovětskému svazu. SSM po roce 1968 v Mrsklesích postupně zanikal, protože členství v této organizaci mělo vazbu na místo vzdělávání tedy na učiliště nebo
střední školy většinou v Olomouci, Přerově či jinde. A protože v Mrsklesích žádná taková škola nebo učiliště nebylo, tak také i SSM se zde neuchytilo.
Avšak v době fungování ČSM v Mrsklesích měla tato organizace asi 25 – 30členů, většinou mladé
dívky, méně chlapců. Svoje kouzlo měly i svazácké košile, nejprve sytě modré a později v bledší modři
s kravatou. Mladým lidem nešlo ani tak o politiku, ale spíše o schůzky, omladinové akce, pobavení. Zajímala je zábava, život, skotačení a prostě hodně prostoru a volnosti. Samozřejmě, že další náplní bylo
pomáhat ostatním lidem, pracovně, morálně i fyzicky, tam kde bylo potřeba, důraz se kladl na výchovu
mladého člověka. Proto se organizovaly brigády, rozhodně se také nemohlo zapomenout na oslavy politických a státních výročí, např. slavné májové dny, VŘSR, vznik republiky, oslavy ke konci školního roku
a podobně. Sametová revoluce v roce 1989 a další politický vývoj našeho státu znamenal pro tyto organizace rozpad a konec jejich činnosti.
Sepsal: Roman Sedláček

Blíží se letošní volby do Senátu
Na podzim 2016 se uskuteční volby v senátním obvodu
číslo 61, do kterého patří i vaše obec. Jsem rád, že jsem
v uplynulém období měl možnost jako senátor za Olomoucko spolupracovat jak s vedením obcí, tak i dalšími
lidmi podílejícími se na životě v regionu. Patří k nim například dobrovolní hasiči, ale také sportovci, různé spolky
a řada individuálních dobrovolníků. Rád bych jim touto
cestou za uplynulých šest let poděkoval. Bez nich by byl
život na našem venkově mnohem chudší a jednotvárnější.
Jako senátorovi, který dosud ve volebním obvodu vykonává mandát, mi připadla úloha seznámit vás se způsobem
hlasování.
1. KOLO VOLEB - První kolo voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 7. a 8. října. Občané v příslušném obvodu
dostanou volební lístky do svých poštovních schránek.
Otevření volebních místností
Pátek 7. října 14:00 - 22:00 hodin
Sobota 8. října 8:00 - 14:00 hodin
2. KOLO VOLEB - Druhé kolo voleb se uskuteční ve
dnech 14. a 15. října. Volební lístky se ve druhém kole
do schránek neroznášejí, voliči je dostanou přímo ve
volebních místnostech. Nezapomeňte jít k volbám i ve 2. kole!
Otevření volebních místností
Pátek 14. října 14:00 - 22:00 hodin
Sobota 15. října 8:00 - 14:00 hodin
Senát v uplynulých letech prokázal, že je důležitou částí ústavního systému, když se mu podařilo napravit
řadu nepřesností a chyb v zákonech přicházejících z Poslanecké sněmovny. Podpořte proto jeho práci
svou účastí ve volbách, ať už chce dát svůj hlas komukoliv.
Ing. Martin Tesařík, senátor za Olomoucko
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Jedna bába povídala
Z oblíbeného mrskleského místa - vyhlídky u vodárky si někdo udělal tábořiště. Nechal po sobě
velký nepořádek - odpadky, střepy, špinavé stoly,ulomená větev. Fuj.
Už dva roky používáme kontejnery na BIO a doposud se mnozí
občané nenaučili, že se věci
ukládají odzadu dopředu.
Viník zacpání čerpadla
splaškové vody – hygienické ubrousky v odpadní
vodě, které si lidé pletou
s toaletním papírem!

Podzim je tu.
Z křižovatky u
parčíku.

Z Velké Bystřice do
Olomouce vede
cyklostezka a je
mnohem bezpečnější než silnice.

Houbařská sezóna se letos vydařila. Probíhala
dokonce
v několika vlnách.

Konečně jsme
se dočkali opravy mostku.
Do Štědrého
dne to máme
přesně za tři
měsíce.
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