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Váţení spoluobčané,
čas plyne jako voda a neúprosně se nám blíţí konec roku 2016. Pro naši obec to byl další rok výrazných investic do nemovitého majetku obce. V první polovině roku a s nemalými problémy byl dokončen obecní multifunkční dům, ve kterém máme v dlouhodobém pronájmu prodejnu potravin a dva byty.
V přízemí tohoto domu je pro krátkodobý pronájem k dispozici bezbariérová společenská místnost pro
30 lidí a v prvním patře je volná 1 místnost se soc. zařízením, která by měla slouţit jako provozovna.
Celkové finanční náklady na stavbu obecního multifunkčního domu dosáhly částky 7 472 976 Kč bez
venkovních úprav, které si vyţádaly dalších 160 775 Kč.
V druhé polovině roku jsme úspěšně dokončili přístavbu mateřské školy s celkovou rekonstrukcí zahrady a novou garáţ pro obecní techniku. Jak se tato stavba povedla, jste měli moţnost ohodnotit první
adventní neděli, kdy při rozsvícení vánočního stromu byly tyto nové prostory zpřístupněny veřejnosti.
Upřímně máme velikou radost, ţe můţeme našim dětem předat tak krásnou prostornou novou třídu
a zrekonstruovanou zahradu s novými aktivními hracími prvky. Finanční náklady celé stavby včetně zahrady činí 9 433 144 Kč. Na přístavbu a zahradu mateřské školy jsme jiţ v dubnu tohoto roku podali ţá-
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dost o dotaci z IROP, ale bezúspěšně. Navýšení kapacity z 24 na 40 dětí nebyl zřejmě dostatečný
důvod. Náklady musely být hrazeny z rozpočtu obce.

Garáţ pro obecní techniku
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok
2017 ve výši 44 000 000 Kč v příjmové i výdajové části. V tomto rozpočtu je zohledněno v příjmové části
finanční vypořádání státních dluhopisů a poplatku za uloţení odpadu, ve výdajové části investiční náklady na cyklostezku do Mariánského Údolí, která snad bude ve výsledku pokryta z dotací, a převedení
předpokládané finanční částky z běţného účtu na dlouhodobý účet.
Zastupitelé rovněţ stanovili pro rok 2017 výši poplatků, výši finančních darů a ceny pronájmů nebytových prostor. Poplatky v naší obci se budou nadále vybírat pouze za psa a za odvádění a čištění odpadní vody. Za komunální odpad jsou povinni poplatek za popelnici zaplatit pouze právnické osoby (PO)
podnikající na území obce. Poplatek za psa a poplatek za popelnici pro PO zůstává beze změny.
Za odvádění a čištění odpadních vod budou všechny domácnosti od 1. 1. 2017 platit za mnoţství vypouštěné odpadní vody. Cena stočného od 1. 1. 2017 za 1 m3 činí 20 Kč včetně DPH. Mnoţství odpadní
vody, ze které kaţdá domácnost zaplatí stočné, bude prokázáno vyúčtováním dodávky pitné vody. Týká
se to pouze domácností, které pouţívají vodu výhradně z veřejné vodovodní sítě. Pokud domácnost
vyuţívá vlastní studnu + vodovod, nebo jen vlastní studnu, bude mnoţství odpadní vody stanoveno dle
směrného čísla tj. 35 m3 (dle platné legislativy) na osobu a 1 rok. V lednu 2017 se bude vybírat stočné
dle stávajících podmínek za II. pololetí roku 2016. Poplatek ve výši 300 Kč za půl roku za 1 osobu je
splatný do konce ledna 2017. Nový způsob úhrady stočného bude pouze 1x za rok v měsíci září a říjnu
po vyúčtování dodávky pitné vody. Podrobnosti Vám budou včas sděleny. Změna platby stočného dle
mnoţství vypouštěné odpadní vody je nutná z legislativních důvodů a bude řešena novou smlouvou
o odvádění odpadních vod. Není moţné platit stočné za osobu a rok jako je tomu nyní. Tento způsob,
dle kterého nyní platíme stočné, byl stanoven pouze přechodně, do doby neţ byly co nejpřesněji zjištěny
náklady za celý kalendářní rok s 99% připojením všech domácností v obci. Za rok 2015 nám cenová
kalkulace stočného stanovená dle skutečných vlastních provozních nákladů vyšla na 24,82 Kč za 1 m 3
odpadní vody. Poplatek za pronájem nebytových prostor zůstává ve stejné výši, jak tomu bylo v roce
2016. Za pozornost zcela jistě stojí finanční dary. Obec jiţ dlouhodobě poskytuje hotovostní finanční dar
ve výši 5.000 Kč nově narozeným občánkům naší obce a stejnou částku vyplatí pozůstalým při úmrtí
našeho spoluobčana na základě prokázaných nákladů na pohřeb. Další finanční dar obdrţí rodiče ţáků
základní školy na lyţařský výcvik, plavání a školu v přírodě v max. výši 1.000 Kč na ţáka za 1 školní rok
a stejná částka je určena studentům střední školy do 19 let věku na lyţařský výcvik.
Končí rok 2016, máme před sebou vánoční svátky a příchod roku nového. Jak jsme proţili tento
rok? Tuto otázku ať si zodpoví kaţdý sám, podle skutečnosti. Kaţdý z Vás je součástí této malé obce
a naše obec je naší vizitkou.
Přejeme Vám všem radostné a pěkné vánoční svátky a do nového roku zdraví, štěstí a spokojenost.
Vaše starostka a místostarosta
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<><><> Dění v obci <><><>
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Obecní úřad spolu s mateřskou školou zorganizoval pro naše spoluobčany pravidelné setkání při rozsvícení vánočního stromu, které se konalo první adventní neděli 27. listopadu 2016. Příjemně nás překvapilo, kolik Vás přišlo zhlédnout roztomilé a velice pěkné vystoupení našich nejmenších. Společně jsme za
potlesku rozsvítili vánoční strom a poslechli si krásné vánoční písně v podání Martina Šafaříka. Všichni,
kdo se zúčastnili slavnostního rozsvícení vánočního stromu, měli moţnost si prohlédnout novou přístavbu mateřské školy a garáţ pro obecní techniku, kde na všechny čekala sladká tečka večera. V sobotu
3. prosince byl rozsvícen strom na Kovákově. Paní Šustková a Zdařilová zorganizovali pro občany z této
části obce pěkné setkání u stromečku na Kovákově. Svátečně jsme zahájili dobu adventní, čas očekávání příchodu nejkrásnějších svátků v roce.

VANDAL, ZLODĚJ …

Nečiní mi potěšení tyto slova často vyslovovat a ještě
navíc v souvislosti s naší obcí. Skutečnosti, které
se v naší obci dějí, mě nemohou nechat klidnou. Je mou
povinností Vám sdělit, jaké bezdůvodné ničení cizí věci
a dokonce i zcizení se u nás projevilo. V polovině listopadu se „nějak rozbilo“ okno v kulturním domě a v sobotu
před rozsvícením vánočního stromu parta kluků kameny
zničila kryt pouliční lampy stojící při cestě do Vrtova. Přibliţně ve stejné době dva majitelé osobních aut byli nemile překvapeni hlubokým a silným otiskem boty v kapotě
svého automobilu. Škoda v jednom případě činila
15.000 Kč. Jen co jsme opravili rozbité okno, kluci při čekání na autobus do školy rozbili další okno v kulturním
domě. Ve sportovním areálu jsou z části zničeny a rozházeny stoly a ţidle u dřevěného kiosku. To vše lze označit
jedním slovem vandalství, ale bohuţel se setkáváme
i s trestným činem loupeţe. V pondělí 5. prosince na nás, co pracujeme na obecním úřadě, čekalo nemilé ranní překvapení. Obecní úřad navštívil zloděj a odnesl si příruční pokladnu s veškerou hotovostí.
A opět rozbité okno, kterým vnikl zloděj. Pan sklenář má u nás další práci. Bohuţel ve stejném týdnu
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došlo i k vykradení restaurace U Rudolfa. Moţná to do vydání Zpravodaje není zdaleka ještě všechno.
Prosím Vás o všímavost k tomu, co se kolem nás děje a o včasné sdělení, pokud budete svědky
ného poškozování své nebo cizí věci. Policie ČR přislíbila častější kontrolu pořádku v naší obci.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Popelnice budou pravidelně vyváţeny
kaţdých čtrnáct dnů, vţdy ve čtvrtek
kaţdý sudý týden v ranních hodinách.
Přesné termíny týkající se svozu odpadů naleznete v tomto vydání Zpravodaje.
ODPADY

Pro zkvalitnění sběru a třídění odpadů
v naší obci umístíme do sběrného
místa tříděných odpadů u hostince
„U zastávky“ nádobu na pouţitý potravinářský olej. Tento olej musí být
do kontejneru ukládán v uzavřené
plastové nádobě a nesmí se do kontejneru odkládat motorový olej.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 7., případně v neděli 8. ledna se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka, kterou organizujeme
pro Charitu Olomouc. V těchto dnech se Kašpar, Melichar a Baltazar v doprovodu dospělé a pověřené
osoby vydají se zapečetěnou kasičkou Vám popřát zdraví, štěstí v novém roce a poprosit Vás o finanční
příspěvek určený k pomoci lidem v nouzi. Předem děkujeme za Vaši štědrost.

Společenská kronika
Narodili se… Jan Cabel, Victoria Schilderová, Simona Ochmannová, Dorien Cigl

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Opustili nás … Zdenek Jaške, Josef Brázda

Upřímnou soustrast
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<><><>TJ Sokol<><><>
HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

To, ţe skřítek zase letos zaspal začátek podzimu, uţ nikoho nepřekvapí. Co ale letos překvapilo, byla účast. Popravdě, tolik dětí a rodičů
jsme na Skřítkovi ještě neměli. Vystřídala
se u nás pořadatelů směsice pocitů – od počátečního údivu, kde se bere tolik dětí aţ přes
úţas, ţe pořád ještě přibývají další, aţ po mírné
zděšení, jak takovou masu lidí zvládneme. Ale
nakonec se vše podařilo a za mimořádně příznivého počasí děti zvládly všechny úkoly připravené v lese i ve Vrtově a vyluštily zaklínadlo.
Skřítka se jim také podařilo probudit a ten je za
jejich snaţení odměnil vitamínovým podkladem.
Akci jsme zakončili tvořivou dílničkou s výrobou
skřítků a soviček z nasbíraných přírodnin. A co
říci na závěr? Budeme se těšit zase za rok.
Lenka Urbášková
POUŠTĚNÍ DRAKŮ

„Foukej, foukej větříčku, ...“ Tak tohle si budeme nejspíš přát a objednávat půl roku dopředu
tam nahoře. Ano, zase nám nefoukal vítr!
Na Vyhlídce fouká 364 dnů v roce, mimo den,
kdy pouštíme draky. Takţe za to, ţe nad polem
chvíli létali draci, vděčíme obětavým rodičům,
kteří běhali nahoru a dolů. Díky Vám. Zato
se ale stáváme přeborníky v pečení brambor
a vaření čaje či svařáku. Děti měly od brambor
krásně černé pusy a maminky ruce a na chuť
špekáčků si nikdo ani nevzpomněl. Dětí, rodičů,
babiček i draků se sešlo dost, nálada byla skvělá a tak věříme, ţe za rok se sejdeme znovu
a fakt bude foukat i vítr. Drakům a bramborám
ZDAR!
Simona Buriánková
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Mezi jiţ tradiční akce, které pořádá Sokol Mrsklesy, patří Lampionový průvod. Ten jsme uspořádali pro
děti i dospělé v úterý 25. října 2016. I letos jsme se snaţili tuto akci zpestřit bohatým doprovodným programem. V 18.00 hodin jsme se sešli před kulturním domem a vyrazili směrem k restauraci U Rudolfa,
pak kolem kapličky zpátky k Domovu pro seniory a přes Kovákov kolem lesa k vodárce. Cestička kolem
lesa byla označena svíčkami a u vodárky na děti čekal táborák, teplý čaj a na dospělé skvělý svařáček.
Letos jsme oslovili šermířský spolek NonSancti z Olomouce, který nám předvedl nádhernou fireshow.
Na závěr samozřejmě nemohl chybět ohňostroj. Obec nám připravila táborák, některé děti si s rodiči
opekly špekáčky a kolem osmé hodiny jsme se pomalu začali rozcházet domů. Nikdo nespěchal, protoţe školáci měli podzimní prázdniny. Myslím, ţe i letos se nám tato malá akce vydařila a děti si domů
odnesly krásný záţitek a večer usínaly se světýlky v očích. My pořadatelé jsme zase měli pocit, ţe akce,
které pořádáme, nejsou zbytečné.
Lucie Vaculíková
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VÁNOČNÍ DÍLNA

A je to tu zas. Jehličí a punč voní, koledy hrají.
Je první adventní neděle 27. 11. 2016 – ten správný
čas na vánoční dílnu. I letos jsme si pro Vás přichystali nový výrobek – klacíkový svícen z vinné révy.
Byl uţ trochu náročnější, ale také k nám chodí
uţ zkušené tvořilky, tak si to můţeme dovolit. Letos
musím návštěvníky pochválit za to, ţe bylo málo dětí
předškolního věku a tudíţ klid a pohoda na vyrábění
a pak také za to, ţe si po sobě uklízeli. Mám
pocit, ţe kaţdým rokem je dílna lepší
a lepší. Pořadatelé uţ přesně ví,
co a jak. Za ty roky (vánoční dílna uţ byla po osmé) uţ máme
i stálou klientelu ţen a dívek a ty
také ví, co a jak a některé z nich
se na dílnu těší uţ od října. Takţe
my se budeme těšit zase za rok.
Lenka Urbášková
MOŢNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

Mikulášská nadílka u nás jiţ tradičně probíhá netradičně. Letošní akce Moţná přijde i Mikuláš se konala
v neděli 5. 12. 2016. Premiéru na ní měly nové kulisy (za výrobu děkujeme panu Hubáčkovi
a za namalování Šárce Zdařilové) a také jeden malý čertík. Ale to uţ předbíhám, začali jsme jako obvykle výrobou ozdob na stromeček. Letos se vyráběly stromečky z papírové stuhy a korálků a také skládaná
papírová ozdoba. Té napřed všichni prorokovali, ţe to nikdo nepochopí a nebude umět poskládat,
ale ukázalo se, ţe u nás máme spoustu šikovných dětí a rodičů a stromeček se ozdobami hezky zaplnil
a bylo to opravdu moc pěkné. Děti si pak vyrobily i dárek, který si odnesly domů a to andílka
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z dřevěných kolíčků na prádlo. Následovalo rozsvícení
ného stromku a také zprvu nesmělé pokusy o přivolání Mikuláše.
Ono přeci jenom, mohli by s tím Mikulášem dorazit i čerti a kdo
ví, jaké informace se k nim za ten rok o dětech donesly. Mikuláš
skutečně přišel se dvěma anděly, ale také se dvěma čerty a malým čertíkem. Ti si nakonec ţádného zlobivce z Mrskles ve svém
pytli neodnesli. Naopak, děti dostaly za básničku přednesenou
Mikuláši balíček sladkostí, ovoce a nechyběla ani malá hračka.
Lenka Urbášková

Pozvánky na sokolské akce


VALNÁ HROMADA

pro všechny členy TJ Sokol Mrsklesy se uskuteční v měsíci únoru. Termín bu-

de upřesněn.


Srdečně všechny zveme v sobotu 4. 3. 2017 na 53. ŠIBŘINKY. K tanci i poslechu zahraje skupina YANTAR. Vstupné 100,- Kč. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek začne na výroční
valné hromadě.



Zveme nejen všechny děti v neděli 5. 3. 2017 ve 14.30 hodin do KD na 53. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL.
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SK Mrsklesy
Výsledky podzimní části soutěţe 2. liga
1.

Mix junior

13

60:31

21

2.

FC Bubeník

13

52:30

20

3.

FC Křídla

13

49:28

20

4.

Restoma

13

56:37

18

5.

Raptors team

13

62:50

17

6.

SK Mrsklesy

13

68:66

16

7.

FC Holice

13

41:43

12

8.

At.Bystrovany

13

31:41

12

9.

Hurikán VB

13

41:33

11

10.

FC Hroší stavby

13

58:67

11

11.

Celtic

13

57:61

8

12.

Modos Olomouc

13

23:53

6

13.

MS stavby

13

41:72

6

14.

Atletico Haná

13

28:55

4

<><><> Mateřská škola a její děti <><><>
Vánoce ve školce
Prosím, pojďte dál a posaďte se.
Zanechme na chviličku toho věčného shánění,
shonu a nervozity.
Zastavme se a staňme se na okamţik zase
dětmi, které se těší na VÁNOCE.
Vánoční čas, jedno z nejkrásnějších období v roce, si všichni ve školce uţívali naplno.
Všechno začalo přípravou na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Děti velice bavilo
učit se koledy známé, i ty neznámé,
a na vystoupení se těšily. Musíme říci, ţe nám
pak na vystoupení udělaly velkou radost, protoţe jim to nejen moc slušelo, ale hlavně hezky zpívaly. A ani ošklivé počasí nám vánoční
náladu nezkazilo a rodiče tleskali jako by vystupovaly hvězdy světového formátu.
Ještě před příchodem Mikuláše jsme spolu s maminkami, babičkami, ale i s tatínky pekli voňavé
sladké perníčky. Opravdu se nám moc povedly. A abychom se té Mikulášské návštěvy moc nebáli,
tak jsme si v pondělí 5. 12. přichystali „Nebe – peklo - ráj.“ Trochu jsme si zařádili v kostýmech čertů,
andělů a dokonce tu byl i jeden Mikuláš. Hráli jsme hry, soutěţili, tančili a zpívali, uţili jsme si pěkné veselé dopoledne. V úterý 6. 12. bylo nad školkou slyšet mávání křídel a řinčení řetězů. To se k nám přišel
podívat Mikuláš s andělem a dva čerti. Děti se trošku bály, ale i ty nejzlobivější si nakonec s čertem podaly ruku a slíbily polepšení. Mikuláše potěšily všechny ty krásné písničky a básničky, které pro něj měly
děti připravené a odměnil je sladkou nadílkou.
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Ani vánoční přípravy
nenarušily kulturní dění ve
školce. Těšíme se na setkání s malířem, se kterým
budeme společně vyrábět
novou výtvarnou technikou
linoryt přáníčka k Vánocům
a Novému roku. Máme
v plánu také návštěvu místní
knihovny,
abychom
si připomněli ty nejkrásnější
pohádky.

I kdyţ uţ začala zima,
nezůstaneme schovaní za
pecí, ale vyrazíme do přírody. Vánoční nadílku připravíme také pro volně ţijící
zvířátka a ptáčky. V košíku
jim přineseme do krmelce
jablíčka, mrkvičky, zrníčka
a také ţaludy a kaštany,
které jsme společně nasbíraly na podzimních vycházkách. Moţná, jestli budeme mít štěstí, navštívíme
naši malou kapličku, abychom se podívali na malého Jeţíška v jesličkách.
Ve školce nám přibyla krásná nová třída a děti si ji uţ s velkým nadšením vyzkoušely. Po novém roce nám přibudou noví mladší kamarádi a tak se budeme moci rozdělit na „Broučky“ a „Berušky“, to znamená na malé děti a předškoláky. Určitě se budeme v nové třídě střídat, aby si ji uţily úplně všechny
děti. Také se nemůţeme dočkat, aţ budeme moci vyběhnout na novou školní zahradu. Ale protoţe ještě
nestačila vyrůst tráva, tak nebudeme mít letos v zimě, jestli napadne sníh, ani kde bobovat.
Věříme, ţe i v novém roce 2017 všichni malí i velcí z MŠ Mrsklesy zaţijeme mnoho legrace, naučíme se novým dovednostem, poznáme zajímavá místa naší republiky a zasmějeme se při veselých
divadélkách a hrách s kamarády. Ale teď uţ společně s dětmi vyhlíţíme sníh, abychom si společně uţili
zimní hry a dovádění.
Krásný a radostný adventní čas přejí všichni ze školky

<><><> Turistický oddíl Mrsklesy <><><>
Od začátku školního roku jsme stihli opět mnoho aktivit. Hned na první schůzce jsme vyrazili na celoroční plavbu dobrodruţstvím. Bylo potřeba si zopakovat všechna pravidla, jak se mají děti chovat uvnitř
i venku. S Keliškou si vţdy tyto přednášky uţíváme a čekáme, jak dlouho dětem dodrţování pravidel
vydrţí. Konec září nám hlásil příznivé počasí pro návštěvu bobové dráhy na Hrubé Vodě. Ráno jsme
vyrazili vlakem, děti si pořádně zařádily na bobech a jako bonus dostaly na zahřátí čaj. Byli jsme rádi,
ţe jsme vyrazili dříve a měli dráhu skoro celou pro sebe. Říjen a listopad nám s počasím moc nepřál
a strávený čas uvnitř jsme vyuţili ke zkrášlování naší klubovny. Zdi nám zdobí jeţek, který je vytvořený
z vystřiţených obrysů rukou, skřítci listnáčci a také obrovský hrad z polystyrénu. Hrad ještě vyuţijeme
na loutkové divadlo, protoţe Miky má krásnou sbírku ručně šitých loutek. Moc nás všechny mrzí, ţe nám
letos kvůli nepřízni počasí nevyšlo pouštění draků. O vánocích nás čeká přespání v oddíle spojené
s nadílkou pro zvířátka, tak jako kaţdý Štědrý den. Po Novém roce bychom chtěli navštívit i lesní bar.
Rádi mezi sebou přivítáme nové členy a připomínáme, ţe oddíl je kaţdou středu od 16.30 do 18.30
hodin.
Barča a Keliška
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<><><> Seznamujeme se <><><>
Čtete Zpravodaj?
Zatím ne. Ale teď mám důvod si jej přečíst.
Účastníte se společenských akcí?
Jen občas. Byli jsme třeba na Mikuláši nebo na
plese a moc se nám to líbilo. Chtěl bych ocenit
práci Sokola, ale i obce, kteří pořádají spoustu
akcí. Všichni tím ţijí, snaţí se a je to moc příjemné. Proto jsem rád, ţe bydlím na vesnici,
kde se lidé potkávají a znají. Ne jako ve městě,
kde se mnohdy sousedé ani nepozdraví.
Je něco, co Vám v obci chybí?

Radek Jakl, 36 let
v Mrsklesích od roku 2004
Jak jste se dostal do Mrskles?
Jsem z Velké Bystřice. Hledal jsem nějaký pozemek jako stavební parcelu v okolí a našel jsem.
Jen je to trochu sloţitější. O jeden dům jsem přišel
s rozvodem a tak teď tady stavím uţ druhý.
Jaké máte zaměstnání?
Pracuji v Honeywellu jako technolog.
Sledujete dění v obci?
Trochu. Ještě v domě nebydlíme a jen dojíţdíme,
tak je to sloţitější.

Ani ne. Ale rád bych podpořil myšlenku dětského
hřiště v nové ulici. Přijde mi to jako účelné vyuţití
atrakcí z původní zahrady školky. Je škoda, aby to
někde leţelo. V nové ulici je spousta dětí a budou
mít aspoň, kde si hrát.
Jaké máte koníčky?
Stavím dům a to mi sebere hodně času. Ale kromě
toho se věnuju také našim dvěma dětem. Rád
lyţuju, mám rád cyklistiku a filmy – akční nebo
komedie.
A dokážete si na zájmy najít vůbec čas?
Koníčkům se věnuji spolu s dětmi. Jezdíme všichni
lyţovat, jezdíme na dovolenou k moři. Teď například doma vyhrává u dětí moje oblíbená pohádka
Lotrando a Zubejda. Tak to mě těší dvojnásob.
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Trochu vařit umím. Mám rád maso. Teď jsem pekl
Svatomartinskou husu se zelím nebo dělávám
bazírované hovězí. Je to pomalu pečené maso,
které se dělá aţ 24 hodin v troubě. Tím pomalým
pečením se postupně rozpustní všechny kolageny,
ale maso přesto zůstává šťavnaté.

příjemní a vstřícní. Pouze kdyţ za námi přišel
místní policajt a začal nám vysvětlovat, ţe jejich
mafie si nás uţ vyhlídla, sleduje nás a chce nás
okrást, nevěděli jsme moc, co si o tom máme myslet. Prý mu máme něco dát a on zkusí s nimi promluvit. Tak jsme ho trochu pohostili, pozvali jsme
ho na oběd, na večeři a nějak se to uklidnilo.

Houbaříte?

Jste spíš skřivan nebo sova?

Ne. Tak tohle mi nic neříká. Houby nesbírám, nevařím ani nejím. Nějak ani nevím, jak chutnají,
vyhýbám se jim.

Nevím, nesedí mi ani jedno. Nerad vstávám i ponocuju. Jsem spíš medvěd – velmi rád spím.

Jaký máte vztah k přírodě?

Zdraví. Člověk si kolikrát uvědomí jeho důleţitost
aţ je pozdě.

Přírodu mám moc rád, miluju hory ve všech jejich
variantách.
Máte nějaké místo v Mrsklesích, kam rád chodíte?

Co byste za žádnou cenu nevyměnil?

Oslovují Vás Vánoce?

Rád chodím do lesa tady v okolí, na kraj Vojenského prostoru Libavá. Ale poslední dobou na to
moc nezbývá čas.

Hlavně mi vyberou konto. Ale jinak se snaţíme
tento čas strávit příjemně – chodíme na procházky, podívat se na betlémy nebo rádi bruslíme.
Ke štědrovečerní večeři si dáváme klasicky salát,
ale místo kapra raději lososa.

Kdy jste se stal dospělým?

Dáváte si novoroční předsevzetí?

Po narození dětí. S nimi přišla zodpovědnost
a všechno se změnilo, volný čas, záliby,…Prostě
všechno je jinak.

Ne, na to nevěřím.

Máte nějaký nesplněný sen?

Co byste vzkázal spoluobčanům?

Cestování. Rád bych se podíval do Anglie,
do Francie a moc bych chtěl projet Ameriku.

Aby se spoluobčané chovali k obecnímu prostranství stejně jako ke svojí zahradě.

Máte nějaké životní motto?
Jaký si to udělám, takový to mám.

A už jste podnikl nějakou zajímavou cestu?
Vydal jsem se na výpravu na Ukrajinu - na Zakarpatskou Rus na 14 dní. Bylo tam krásně a lidé byli

Děkuji za rozhovor.
Ptala se: Michala Šustková

<><><> Můj koníček je kůň <><><>
Dnes nám svého koníčka představí pan František Komárek.
Jakého máte koníčka a co o něm prozradíte?
Mým koníčkem jsou letadla. A to jak výroba tedy modelářství, tak i samotné létání s modely.
Jak dlouho se už letadly zabýváte a jak jste se k tomu dostal?
Začínal jsem s modelářstvím lodiček uţ na základní škole. Chodil jsem do krouţku na Stanici mladých
techniků v Mariánském Údolí, a protoţe jsme tehdy měli společnou místnost s modeláři letadel, přesedlal
jsem časem k letadlům, protoţe ty mi přišly zajímavější. Takţe modelářstvím letadel se uţ zabývám
dlouho, i kdyţ i s nějakými pauzami.
Prozradíte nám nějaké detaily, speciality či zvláštnosti?
V podstatě kaţdý, kdo se chce letadly zabývat má dvě moţnosti. Buď si koupí model a s ním se můţe
učit létat. Ale ani to není bez počátečních úskalí. Totiţ kdyţ letíte směrem od sebe je pravá strana vpravo, ale kdyţ letíte k sobě, je vpravo na levé straně. Ale dá se to nacvičit na počítači na simulátoru. Také
musíte mít letadlo pořád na očích, abyste věděl, jestli letíte od sebe nebo k sobě. Kdyţ ale létáte se zakoupeným modelem, tak k němu nemáte ten pravý vztah.
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Takţe pak je tu druhá moţnost, a to,
ţe si model od základu postavíte, strávíte
tím spoustu hodin a pak jdete vyzkoušet,
jak létá. Spoustu času zabere nastudovat
si, jak a co vyrobit, sehnat si odpovídající
materiál, motorek, vše poskládat. Pokud
se tomu ale člověk věnuje víc, zjistí,
ţe dnes existují i speciální materiály, třeba speciální fólie, kterými kdyţ potáhnete
letadlo, docílíte jiných vztlakových podmínek. Prostě vývoj jde pořád dopředu.
Model se dá sestavit z několika zakoupených dílů z balzy za 10 minut, ale to je
jen takové házedlo. Nebo se dá zakoupit
hotový model s rozpětím křídel 3 m třeba za 150 000 Kč. Anebo si vše od základů vyrobíte sami. Prostě
záleţí jen na Vás, kolik času, energie a peněz tomu chcete věnovat.
Jaké největší letadlo jste si sám postavil?
Uţ asi 10 let průběţně stavím letadlo ZLÍN, které je kopií toho, co jsme dřív vídali létat na obloze. Má
rozpětí téměř 2 metry a jeho výroba se uţ blíţí k cíli. Ale ještě jsem s ním neletěl. Ta chvíle teprve přijde.
Jaký je dolet takových letadel a na co vlastně létají?
S takovými letadly není problém doletět od nás třeba aţ do Lošova. Jen ho pak nesmíte ztratit z očí nebo s ním havarovat. Ale i to se dá ošetřit a vybavit letadlo zařízením, které pípá, kdyţ letadlo spadne.
Nebo na něj dáte informaci, komu má letadlo případný nálezce vrátit. A létá se buď na baterie, které
si předem nabijete, nebo je letadlo vybaveno buď dvoutaktovým nebo čtyřtaktovým motorem, který létá
na směs metylalkoholu a ricinového oleje v určitém poměru. To pak s sebou na létání nosíte i ţhavicí
baterii, která zapálí ţhavící svíčku. Pokud
létáte na palivo, má letadlo větší výkon, víc
si zalétáte a létá se i rychleji. Dobíjecí baterie
je zase pohodlnější a tišší.
Už se Vám podařilo s nějakým letadlem
havarovat?
Samozřejmě, jedno se mi podařilo zničit úplně. Všechny ostatní se daly opravit, jen ta
vrstva pouţitého lepidla se pořád nějak navyšuje a letadlo je těţší a těţší.
Máte i podobně postižené kamarády nebo
i nějakého následovníka?
Tady v Mrsklesích si chodím zalétat s Laďou
Nekoksou, který má stejného koníčka. Kromě
letadel dokonce nedávno dostavěl i funkční
traktůrek i s vlečkou. Snaţím se vést
k tomuto koníčku i syna ale zatím odolává.
Máte ještě i nějaké další koníčky?
Dalším z mých velkých koníčků jsou Tatry.
Slézáme v Tatrách všechny vrcholy, na které se dá vystoupat bez jištění. Jezdím s kolegy z práce
ale i s rodinou. Letos to třeba byly Baraní rohy. Dalším velkým koníčkem je vodáctví. Uţ mám v Česku
sjeté všechny řeky a nejvíc se mi líbí sjíţdět Otavu, tam je ze Sušice naprosto kříšťálová voda.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Lenka Urbášková
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<><><> Z historie naší obce <><><>
Dnešní článek úzce navazuje na minulý, v němţ jsme si přiblíţili mládeţnické skupiny v době socialistického Československa a to Československý svaz mládeţe (ČSM) a Socialistický svaz mládeţe
(SSM). Pod ně spadaly dětské organizace, tedy zmíněné Jiskry a Pionýři. Jiskry, to byla dětská organizace, do níţ byla zařazena, z vůle KSČ, prakticky všechna dítka po vstupu do základní školy. Jiskrou se
dítě stalo po sloţení slibu jisker. Tyto děti ve věku 6 – 8 let byly připravovány na vstup do pionýra
(Pionýrská organizace ČSM, později od 70. let Pionýrská organizace SSM). K tomu docházelo na počátku třetí třídy po vykonání pionýrského slibu. I zde bylo hlavním úkolem politicky působit na mládeţ a připravovat ji pro socialistický způsob ţivota. Lze však říci, ţe pionýrská organizace nemohla být pouze
politicky orientovaná, protoţe děti zajímaly hry, příroda, výlety, kulturní akce. Z těchto důvodů také Pionýři pořádali podobné aktivity jako jejich předchůdci, konkurenti. Zde mám na mysli organizace skautingu a junáctví, které byly socialistickému reţimu trnem v oku.
V Mrsklesích tyto dětské organizace
vznikly na počátku šedesátých let
(asi 1964) a lze říci, ţe nevznikly
z ţádných politických důvodů, nýbrţ jako
spontánní reakce na dětské aktivity. Paní Marie Kimmelová v roce 1964 nastoupila v místní škole jako školnice. Tak
se dostala mezi děti a začala vést
1x týdně krouţek ručních prací, který byl
ve značné oblibě. Její dvě dcery pomáhaly a staraly se o menší děti, paní
Kimmelová o ty starší.
Postupem doby a po tlaku
z nadřízeného orgánu byla v roce 1970
z krouţku ustavena organizace Jisker
a Pionýrů. Muselo dojít ke školení
v Olomouci, aby paní Kimmelová mohla
oficiálně fungovat jako pionýrská vedoucí. Nebylo na tom nic špatného, protoţe
v té době na vesnici mnoho moţností
pro zábavu neexistovalo, někdo měl
televizi, někdo jen rádio, internet nebo
mobilní telefony neexistovaly. Takţe děti
měly moţnost účastnit se oficiálních akcí, které jim připravovali dospělí, samozřejmě, ţe nejvíce rodiče.
A nebylo jich málo, můţeme zmínit Partyzánský samopal (střelba ze vzduchovky, lano, orient. běh, hod
granátem, táboráček atd.), vystupování se Sokolem, účinkování na MDŢ, vítání občánků, výstava ručních prací, recitace, dětský den, úklid přírody, účinkování na většině kulturních akcí v obci. Zkrátka děti
se nikdy nenudily, i kdyţ to nebylo aţ tak jednoduché. Funkce se vykonávaly zadarmo, peněz nebylo
nazbyt, třeba i ty špekáčky k táboráku si musel koupit kaţdý sám, ale podle pamětníků toho nikdo nelitoval. Paní Kimmelová se zmínila, ţe děti byly vţdy slušné a pracovité, poslouchaly vedoucí. Na kaţdou
akci se těšily. Jiskry fungovaly v letech 1964 – 1990, počet záleţel na dětech ve škole, bývalo jich
10 – 30. Pionýrů bylo více, 25 – 50 členů, fungovali také v letech 1964 – 1990. Z těchto dětí se dalo vytvořit 5 – 6 skupin pro konání různých akcí. Paní Kimmelová byla skupinová vedoucí, starala se o pionýry, její dvě dcery zastávaly funkci pomocných vedoucích a staraly se o Jiskry. Scházeli se ve škole
3x týdně odpoledne.
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Po sametové revoluci docházelo v naší republice k pomalému zániku těchto organizací, avšak
ne všude. Také Mrsklesy pokračovaly pro velikou oblibu dále, děti politika nezajímala a tak se scházeli
pořád, pokračovali v činnostech, které je bavily. Např. turistika, modelářství, kultura, trávení volného času aktivním způsobem, atd. V té době vedl naše mladé pionýry pan Petr Wolf a pod jeho vedením organizace PO SSM fungovala oficiálně aţ do roku 2009. Ovšem nový politický reţim přinesl spoustu změn
a také plno dalších mládeţnických organizací. Pro původní pionýry to znamenalo odliv členů, změnu
vedení a nový systém. Byli tedy začleněni pod Stanici mladých techniků v Mariánském Údolí, kde existují
dodnes. Jsou vedeni jako Turistický oddíl, který funguje zde v Mrsklesích.

Jiskry a Pionýři se svými vedoucími na závěr školního roku
Závěrem by bylo vhodné zmínit, ţe Jiskry i Pionýři měli své kroje a označení. Jiskry měly zpočátku
bílé košile s malým odznáčkem, později slavnostní kroj. Pro chlapce měl dlouhé, šedomodré kalhoty
a světle modré bundy s všitým plátěným znakem jisker. Dívky měly modré propínací šaty. Šátky neměli.
Pionýři zpočátku také nosili bílé košile s rudým šátkem kolem krku. Později nosili světle modré košile,
kluci tmavé kalhoty, dívky sukně. Opět rudý šátek a pionýrský odznak. Postupem času se stejnokroje
vyvíjely, přibývaly například v barvě khaki do přírody.
Na závěr krásné zákony Jisker, vhodné k zamyšlení i pro dnešní děti.
Sepsal: Roman Sedláček

Odznak Pionýrů



Jiskra mluví pravdu.



Jiskra je zvídavá.



Jiskra ráda cvičí, zpívá, kreslí a hraje si.



Jiskra je pracovitá a pomáhá rodičům.



Jiskra chce být pionýrem.

Odznak Jisker
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<><><>Slavnosti roku <><><>
Štědrovečerní stůl a zvyky okolo něj
Sejít se celá nejbliţší rodina u svátečně prostřeného vánočního stolu je od 14. století aţ doposud
stále nádherným lidským zvykem. Podíváme se na tuto sváteční tradici blíţ.
Dříve neţ mohli všichni usednout ke stolu, předcházelo tomu několikadenní uklízení, čištění, urovnávání a drhnutí. Hospodyně od rána připravovaly štědrovečerní pokrmy. Vařila se bramborová a rybí
polévka, čočka, hrách, pekl se Kuba z krup a hub. Hospodář mezitím opatřil stromeček a tajně ho ozdobil. Několik dní předem uţ byl napečen chléb a vánočka.
Aţ do dnešních dnů přetrval zvyk se postit, abychom večer
viděli zlaté prasátko. Uţ jste ho doopravdy viděli? Jak vypadá?
Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Na jeden roh stolu
se pokládal pecen chleba, aby rodina měla stále co do úst
po celý následující rok. Na druhý roh slaměnka s trochou všeho,
co pole dalo, aby byla příští rok dobrá úroda. Na třetí roh se pokládaly peníze, pro hojnost a blahobyt a na čtvrtý roh se pokládala miska na kousky jídla pro dobytek a slepice. Nohy stolu se
obepínaly řetězem nebo provazem, coţ mělo zaručit ochranu
celé rodiny, domu a hospodářství před zlými silami a vyjadřovalo
to také soudrţnost celé rodiny. Dalším zvykem bylo ukrýt minci
pod jedním z talířů a ten kdo jí našel, byl obdařen v příštím roce
bohatstvím. Tutéţ funkci plní i rybí šupiny. Byl-li počet členů rodiny u stolu lichý, prostíralo se pro jednoho navíc, aby se ošálila
smrt.
S příchodem první hvězdy na obloze byl ukončen půst, symbolicky se zapalovala první svíčka a celá rodina usedala ke slavnostní večeři. Všude bez výjimky večeře začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy rodiny a na vše
dobré i špatné, co se v uplynulém roce událo. Počet a rozmanitost chodů byla v kaţdém kraji jiná. Chodů většinou bylo devět. Jediné, co bylo všude společné, byla
vánočka společně s cukrovím po večeři. K tomu se pila káva, čaj, víno, pivo i pálenka. Od stolu se odcházelo, aţ všichni dojedli, aby se opět za rok sešli.
V dnešní době je štědrovečerní tabule malinko jiná. Devět chodů bylo nahrazeno rybí polévkou,
smaţeným kaprem a bramborovým salátem. Dnes uţ jsou také běţností jakékoliv obměny tohoto tradičního pokrmu aţ po vegetariánské a raw menu. Pojídání ryb o vánočních svátcích je doloţené v českých
zemích od 17. století. Hojně se zvyk jíst kapra ustálil aţ v období mezi světovými válkami kvůli nedostatku jiného druhu masa. Tradici mnohosti zachovává snad jen vánoční cukroví – sedm druhů jako sedm
dní v týdnu nebo 12 druhů jako 12 měsíců v roce. Na adresu dnešních českých ţen však musím napsat,
ţe vánoční cukroví, tak jak ho v mnoha domácnostech pečeme, jakoţe je ho hodně a mnoho druhů
a jedno krásnější neţ druhé, tak tento fenomén je na celém světě ojedinělý a obdivuhodný. V ţádné jiné
zemi tohle ţeny nedělají. Pečme tedy!
Provaz kolem stolu budeme hledat marně, snad jen mince a šupiny pod talířem přetrvaly, stejně jako miska s ovocem a ořechy a rozţatý svícen symbolizující světlo betlémské. Chloubou mohou být i sváteční servisy, které do té doby zapadávali prachem. Na stůl se dostane sklo a talíře pečlivě naleštěné.
Často vyuţívanými dekoracemi stolu jsou větvičky ve váze nebo v adventním věnci, ţivá květina
tzv. vánoční hvězda a jmelí.
Štědrovečerní tabule je krásná vţdy a všude, však nejvíc tím, ţe jsme pospolu v jednom rodinném kruhu.
Šárka Zdařilová
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Jedna bába povídala
Kaţdé jaro přichází vzácný čas, kdy ta nádherná stará třešeň u nás na zahradě rozkvete. V plné síle
je pouze dva aţ pět dní, záleţí na tom, jestli prší anebo fouká vítr. Kdyţ přijde ta chvíle a všechny květy
jsou rozkvetlé, sednu si do pohodlného křesla a kochám se. Čas se na chvíli zastaví. Zároveň si říkám,
kolikrát ještě tuto nádheru spatřím? Kolikrát ještě přijde tenhle okamţik? Desetkrát, třicetkrát? Kaţdý
okamţik a kaţdý květ je výjimečný. Tak jako kaţdý okamţik času adventního a vánočního.
Proto Vám všem dobrým lidem za celou redakci Zpravodaje přeji:
Nechť jsou vaše adventní dny, štědrý večer a celé vánoční svátky stejné jako vţdy a přesto jiné - výjimečné. Krásný čas všem.
Šárka Zdařilová
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