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Zdarma

Vážení spoluobčané,
jarní Zpravodaj roku 2017 začínáme několika číselnými údaji, které Vás jistě zaujmou. V roce
2016 pravděpodobně padl rekord v počtu narozených dětí. Celkem se narodilo 14 nových občánků,
ale z tohoto počtu u nás skutečně bydlí 12 dětí. Je to určitě radostné číslo, o to méně radostné číslo je
počet zemřelých. Během minulého roku jsme se rozloučili se 7 spoluobčany. Celkový počet obyvatel se
za rok 2016 navýšil o 12 lidí, k 1. lednu 2017 má naše obec 681 obyvatel.
V prosinci minulého roku zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017 ve výši
44 mil. Kč. Stanovená výše rozpočtu nám umožňuje realizovat další investiční akce. Za účelem zajištění
stabilnější konektivity optiky jsme dokončili uložení kabelu na Přáslavice. Jedná se o krátký úsek
od sportovního areálu za Vrtůvku. Plánovaná realizace stavby cyklostezky do Mariánského Údolí je
podmíněna získáním finanční dotace na tuto stavbu. Žádost, kterou jsme v minulém roce podali na
IROP nezískala potřebný počet bodů pro vydání rozhodnutí o udělení dotace. Nyní bude na rozhodnutí
zastupitelstva, zda čekat na vyhlášení nové výzvy vhodné pro tento projekt. Na podzim tohoto roku bude
provedena výsadba izolační zeleně - listnatých stromů a keřů v lokalitě nových rodinných domů.
Z Ministerstva životního prostředí jsme na tuto akci obdrželi dotaci na pokrytí 85 % nákladů. Zpracovává
se studie rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu tak, aby sál kulturního domu poskytl multifunkční využití tzn. nejen pro kulturu, ale i pro sportovní využití. Na základě této studie odsouhlasené
zastupitelstvem bude zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních prostor
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včetně kompletní výměny střechy na celém objektu kulturního domu. V minulém roce obec koupila
v části obce směrem ke skládce pozemky, na kterých plánuje stavbu několika řadových rodinných domů.
Na tyto domy bude zadáno vypracování projektové dokumentace. Obec se stále snaží ukládat své finanční prostředky do nemovitostí ve vlastnictví obce. V minulém roce to byla stavba dvou objektů a nákup pozemků, stejně tak plánujeme pokračovat i nadále.
Nyní byl dokončen ozdravný výřez porostu na parcele č. 441/60 ostatní plocha v k. ú. Mrsklesy
na Moravě na pozemku nad sportovním areálem. Jedná se o odstranění suchých a napadených stromů,
které byli v blízkosti komunikace. Parcela bude vyčištěna, odplevelena a opět zde budou vysázeny lesní
stromky. Celková revitalizace této plochy byla plánovaná již v minulém roce, ale za předpokladu, že obdržíme finanční dotaci. Finanční podporu jsme získali pouze na izolační zeleň za novými RD a ne na tuto
lokalitu. Z hlediska bezpečnosti a negativního vlivu stavu porostu na životní prostředí na této parcele je
nutné provést celkovou rekultivaci z vlastních prostředků.
V minulém roce jsme uvedli v život Multifunkční obecní dům, ale stále nám zůstávají prázdné prostory, které by mohly sloužit pro provozování služeb v obci. Z podnětu některých občanů byly za tímto
účelem prostory vybudovány, ale teď o ně není zájem. Najde se někdo, kdy by poskytoval v obci službu
kadeřníka, maséra, pedikéra a podobně? Pokud ano, neváhejte kontaktovat náš obecní úřad.
Přejeme Vám všem krásné jarní dny
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

Dění v obci
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Letošní Tříkrálová sbírka byla specifická jak velkými mrazy, tak i organizací. Za příkladné spolupráce rodičů se nám podařilo zajistit 4 skupinky
dětí, které Vás v novém roce pozdravily, popřály
Vám štěstí, zdraví a požádaly o finanční příspěvek
pro charitu. Díky Vaší štědrosti jsme Charitě Olomouc předali 14 701 Kč. Tato částka je opět vyšší
jak v předchozích letech. Velmi příjemně nás to
překvapilo a moc Vám děkujeme za projevenou
solidaritu a ochotu pomoci lidem v nouzi. Děti, které se účastnily Tříkrálové sbírky, strávily za odměnu dopoledne v zábavním centru Krokodýlek
v Olomouci. Poděkování patří i rodičům dětí, kteří
nám s celou organizací pomáhali a odvezli děti do
Olomouce.
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KDYŽ DVA SE RÁDI MAJÍ ...

Nejznámější operetní melodie a náhled do života reálných postav, které si dřív, nebo později uvědomí,
že ve dvou se to lépe táhne. To nám nabídli v sobotu 18. února přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Všichni, kdo si přišli poslechnout překrásné operetní melodie, nebyli zklamáni
a domů se rozcházeli obohaceni o hezký umělecký zážitek.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Sobota 18. března byla opět ve znamení umění, tentokrát v podání divadelního spolku Bukovany. Ten
uvedl nově nastudovanou divadelní hru Strašidlo Cantervillské. Příjemně nás překvapila hojná účast
spokojených diváků, kteří odměnili výkony herců bouřlivým potleskem.

INFORMACE Z OBCE
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 29. dubna 2017 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu s pravidelnou kontrolou uložení tohoto odpadu do přistaveného kontejneru tak, jako v minulém roce.
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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 určená místa dopravte nebezpečný odpad. Ukládání odpadu na určená místa před
stanovenými časy je z bezpečnostních a manipulačních důvodů zakázáno!
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD KTERÝ NEPATŘÍ DO POPELNIC?
I když se někdy zdá, že třídění odpadu nemá smysl, opak je pravdou. Často někteří lidé tvrdí, že se stejně všechny odpadky svezou na jednu hromadu. Tak tohle tvrzení není samozřejmě pravdivé. V naší obci
svoz veškerého odpadu, mimo BIO odpadu, provádí svozová společnost Marius Pedersen. Odpad
z popelnic a velkoobjemový odpad je ukládán na skládce LO HANÁ. Papír, plast, sklo, kov a olej je
v obci ukládán do kontejnerů, které pravidelně svozová firma odváží na provozovnu Marius Pedersen ve
Šternberku, kde je fyzicky přetříděn a připraven k dalšímu využití. Na textil jsou v obci dva kontejnery
a obsah těchto kontejnerů je využíván ve prospěch FONDU KLOKÁNEK Dolní Benešov.
JAK TEDY S ODPADEM SPRÁVNĚ NAKLÁDAT A PROČ?

Plast - patří do žlutých kontejnerů. Právě plasty jsou jedny z nejobjemnějších odpadů, které zabírají
v běžných popelnicích nejvíc místa a i jejich další zpracování je důvodem, proč plast oddělovat od běžného směsného odpadu. U plastů je důležité, aby byly ze všeho nejdřív sešlápnuty, až poté vyhozeny
do žlutého kontejneru. Na každém kontejneru na plast jsou navíc k dispozici vysvětlivky, z nichž je dobře
patrné, které obaly a plastový odpad je do kontejneru možné vyhodit a které odpady je naopak zakázáno
vyhazovat.

 Co do kontejnerů na plast patří: veškeré barevné i čiré plastové láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů, igelitové sáčky, obaly od kosmetických nebo čisticích přípravků, obaly
od CD nebo různé jiné obaly. K plastům se přidávají i tzv. tetrapaky (obaly od různých mléčných
a ovocných výrobků) a také polystyren z krabicových výplní.

 Co

do kontejnerů na plast nepatří: hlavně mastné obaly od různých potravin a olejů, obaly
od nebezpečných chemických přípravků – žíraviny, jedy, apod., obaly od jakýchkoli nebezpečných látek nebo podlahových krytin, stavební polystyren.

Papír - modré kontejnery jsou určeny pro papír. Víte, že právě papír je recyklovatelným materiálem, kterého se v domácnostech vyprodukuje největší množství? Právě modré kontejnery jsou nejlepším způsobem, jak se zbavovat různých papírových obalů, papírových kartonů nebo papírů samotných.

 Co do kontejnerů na papír patří: veškeré časopisy, noviny, reklamní letáky, sešity, krabice, výrobky z lepenky nebo knihy – pozor, knihy je možné vhazovat pouze v případě, že jsou zbaveny
pevné vazby, ta do kontejneru nepatří.

 Co do kontejnerů na papír nepatří: bublinkové obálky – povoleno je vhazovat pouze pokud jsou
zbaveny plastového vnitřku. Současně sem nepatří ani celé knihy – ty jen v případě, že jsou zbaveny pevné vazby, mastný nebo jakkoli znečištěný papír a papírové obaly, které nelze recyklovat
(např. plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru).

Zpravodaj obce Mrsklesy

Stránka | 5

Proč nelze recyklovat všechen papír?

Papírové vlákno lze recyklovat sedmkrát. Pak už je tak krátké, že z něj jde udělat už jen plato na vajíčka.
Tím recyklační cyklus papíru končí. Spálení je pak poslední možností, jak získat energii z tohoto papíru.
Sklo – to má své místo v zelených nebo bílých kontejnerech. Barvy mají samozřejmě svůj význam
a barevné sklo patří do zeleného kontejneru a veškeré čiré sklo zase do bílého kontejneru. Sklo má velkou výhodu v tom, že jeho vlastnosti umožňují prakticky nekonečnou recyklaci.

 Co do kontejnerů na

sklo patří: například lahve od nápojů a zavařenin, okenní tabulky nebo
skleněné dveřní výplně.

 Co do kontejnerů na sklo nepatří: není možné vyhazovat například zrcadla nebo jejich zbytky,
to platí i pro zrcátka od auta, porcelán, keramiku, zlacená, drátovaná nebo jakkoli pokovovaná
skla a autoskla.
Textil – i některé textilní materiály se dále recyklují, ale naprostá většina oblečení je nabídnuta právě
charitativním organizacím. Oblečení se do sběrných kontejnerů vhazuje v igelitových taškách, papírových taškách nebo jiných obalech – pokud není na kontejneru uvedeno jinak.

 Co do kontejneru na textil patří: veškeré oblečení, obuv, módní doplňky – kabelky, batohy, látkové tašky. Není nutné rozlišovat materiály, ze kterých je oblečení vyrobeno, ale platí, že oblečení by mělo být nositelné, tedy co možná nejméně poškozené.

 Co do kontejneru na textil nepatří: jakékoli netextilní materiály, plesnivé, špinavé, mokré nebo
výrazně znečištěné oblečení a hadry. Pokud je oblečení poškozeno od chemikálií, tak v žádném
případě nevhazovat!
Kovy a použitý potravinářský olej – další odpady produkované našimi domácnostmi. Kov má
tu výhodu, že je neomezeně recyklovatelný, použitý olej je recyklovatelným odpadem s dalším využitím
v průmyslu.

 Co do těchto kontejnerů patří: prázdné konzervy, plechovky a menší kovové kousky ukládáme do
hnědého kontejneru na kov a použitý olej v uzavřené plastové lahvi do červené popelnice.

 Co do těchto kontejnerů nepatří: do nádoby na použitý potravinářský olej nepatří technický olej.
Nebezpečné odpady - jsou odpady, které mohou mít škodlivé účinky nejen na životní prostředí, ale mohou představovat omezení i pro obyvatele. Pesticidy, rozpouštědla, chemikálie, oleje, barvy a další nebezpečný odpad se vyhazuje ve sběrných dvorech nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu,
nikoli do běžného odpadu.

 Co patří do nebezpečného odpadu: použité tužkové a jiné baterie, zářivky a výbojky, zbytky barev, technický olej, staré
pneumatiky, tiskařské barvy, léčiva a vysloužilé elektrospotřebiče.

Na baterie se vztahuje povinnost zpětného odběru,
což jednoduše řečeno znamená, že tam, kde jste
baterii koupili, ji můžete i odevzdat a to zdarma. Některý nebezpečný odpad lze odevzdat v lékárnách
(léky), drogeriích, veřejných institucích, některých
školách a u prodejců elektra. Naprostou samozřejmostí jsou sběrné dvory, kde je možné tento nebezpečný odpad bezplatně odevzdat.

ZA JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ OBEC MRSKLESY

Obec Mrsklesy vyhlašuje 6. ročník soutěže „Nejhezčí květinová výzdoba domu“ . V průběhu prázdninových měsíců budou pořízeny fotografie domů, které upoutají svou letní květinovou výzdobou. Redakční rada vybere 20 nejhezčích a
z těch bude veřejně vylosováno 5 vítězů na akci „Rozloučení
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s prázdninami“ v sobotu 26. 8. 2017. Při hodnocení bude posuzován vkus a snaha majitele domu zkrášlit
květinovou výzdobou venkovní vzhled svého domu. Už teď se všichni těšíme, jak nám rozkvetou nejen
domy, ale i celé části ulic.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU V MRSKLESÍCH

Tak jako v minulých letech budou i tentokrát v období od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017, mimo objednané
termíny, volně přístupná obě hřiště sportovního areálu v Mrsklesích. V pracovní dny od 14.30 do
19.30 hodin, v sobotu a v neděli budou hřiště otevřena od 9.00 do 20.00 hodin. Správce na hřišti bude
přítomen pouze při fotbalových utkáních. Kdo má zájem si rezervovat hřiště, měl by si co nejdříve domluvit na obecním úřadě na tel. 585 351 699 den a čas rezervace. Od 1. 4. bude ve vývěsce na hřišti
zveřejněn přehled obsazenosti hřiště, dle kterého se využití hřiště musí řídit. Ten, kdo nemá objednaný
termín, musí dát přednost tomu, kdo má termín rezervovaný.
LUCIE NOSKOVÁ – MISTRYNĚ ČR V ÚČESOVÉ TVORBĚ

Lucie, už několikrát jsi nás v Mrsklesích přesvědčila o Tvém uměleckém nadání. Krásně
zpíváš, máš herecký talent, umíš nádherně
uvázat kytku, ale mistr v účesové tvorbě
je veliká a radostná novina!
CO VŠECHNO JE POTŘEBA K ZÍSKÁNÍ TOHOTO TITULU A JAK TATO SOUTĚŽ PROBÍHALA?

Na začátku bylo rozhodnutí stát se kadeřnicí
a za mě to rozhodl osud. Postupem času jsem
získala zájem o tuto práci a teď už mě to hodně
baví. To ale není všechno, pro účast v soutěži
nejsou důležité pouze znalosti a talent, ale je
nutné si zajistit mnoho věcí se soutěží spojených. Tou nejdůležitější je modelka, která má
velký podíl na výsledku mé práce a pak jsou to
vlastní investice na přípravu modelky: kostým,
make-up apod. Vše musí zapadat do vyhlášeného tématu. Celá soutěž byla vyhlášena na
téma Pin-up model pro 50 a 60 léta. Nejprve
jsem absolvovala školní soutěž, které se účastnilo 30 budoucích kadeřníků. Z té byli vybráni
2 do celorepublikového kola. To se konalo
v Lanškrouně. Tam se této soutěže účastnilo
20 škol z ČR a jedna zahraniční škola, celkem
28 soutěžících. Pro finále celé soutěže budoucích kadeřníků bylo vybráno 10 finalistů, já jsem
získala 7. místo a ještě ocenění radního Pardubického kraje Ing. B. Bernáška za originalitu.
Bylo pro mě velkým překvapením, že jsem se
dostala
do
finále,
které
se
konalo
10. - 11. března v Praze. Finále jsem si chtěla
především užít a představit svoji modelku jako
dokonalou letušku na plakátu z 60. let. Trému
jsem samozřejmě měla, ale o vítězství jsem
nepřemýšlela. To, že jsem se stala vítězkou,
jsem si uvědomila, až když mi byl předáván
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pohár a velmi kvalitní kadeřnické nůžky. Radost byla obrovská
a jsem ráda, že jsem úspěšně reprezentovala SOŠ obchodu
a služeb Olomouc na Štursově ulici.
VYUŽIJEŠ V BUDOUCNU TOHOTO OCENĚNÍ?

Určitě ano, profese kadeřnice mě moc baví a mám v plánu se jí
dál věnovat a zdokonalovat se. Už teď mám kolem sebe lidi,
kteří by rádi mých dovedností využívali.
Děkuji za zajímavý rozhovor a přeji Ti, abys ten umělecký talent,
kterým jsi obdarována mohla dál úspěšně rozvíjet a uplatňovat
ve svém životě sobě a ostatním jen pro radost.

POZVÁNKY NA OBECNÍ AKCE
STAVĚNÍ MÁJE

Společně s TJ Sokol Mrsklesy Vás srdečně zveme na tradiční stavění májky, které se uskuteční v pátek
28. 4. 2017 od 18.00 hodin u hřiště na Kovákově. Každá pomocná ruka a síla bude vítána. Děvčata
budou mít na starosti ozdobu májky a hoši budou potřeba na její postavení. Odměnou bude
vlastnoručně opečený špekáček.
DEN MATEK

Srdečně zveme všechny maminky, babičky, prababičky a všechny, kdo si tento milý svátek chcete připomenout a společně ho oslavit, do našeho kulturního domu v sobotu 13. května 2017 ve 14.00 hodin.
Bude pro Vás připraven program dětí z naší mateřské školky, vystoupení kouzelníka Šeklina a samozřejmostí je i malé občerstvení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se… Jan Kovář

Ať se ti mezi námi líbí.

Mateřská škola a její děti
Haló, pane KARNEVALE, račte dále, račte dále …
Touto známou básničkou přivítaly děti i letošní karneval. Už od brzkého rána vcházeli do naší školky piráti,
princezny, broučci, zkrátka přepestrý houf karnevalových
masek.
Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převlečem,
jenom račte klidně dál,
máme tady karneval ...
Tímto říkadlem jsme se vítali při vstupu do třídy hned
ráno 24. února. Po snídani jsme se všichni sešli ve třídě
a představili jsme si všechny masky – a to pěkně s hudbou, tancem a hlubokou poklonou.
A co by to byl za karneval, kdybychom vynechali legrační hry a zápolení? Pro děti byl připravený pestrý
a zábavný program v obou třídách mateřské školy.
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Ve třídě u „Berušek“ jsme se nejdříve všichni vyfotili
a potom na nás čekala spousta pohybových her a soutěží. Nechyběl ani klasický tanec s nafukovacími balonky
a přehlídka masek. Děti se nám představily ve svých kostýmech, které hodnotilo publikum i s porotou.
Děti jednotlivě přicházely, představily svou masku
a prošly se po přehlídkovém mole. Letos se nám školka
proměnila téměř v Ledové království, přišly hned čtyři
princezny Elsy… Betynka, Barborka, Anička a Klárka.
Dále se zúčastnil želví bojovník Kubík, piráti Denisek a
Oliverek, zlatovlásky Kristýnka a Karolinka, jeden krásný
šášula Davídek, medvídek Vojtík, včelí medvídek Brunda
Toníček, dokonce i sněhulák Toníček, nádherný robot Timek, hrabě
Drákula Šimonek, asi tři Spidermani Maxík, Matýsek a Dominik, nakonec i Šípková Růženka naše malá Zoe. Přišlo za námi i zlaté sluníčko Nikolas, veselý myšák Mickey, malá příšerka Adámek a jeden
Batman. Dokonce i paní kuchařka přišla v kostýmu kravičky Milky
a děti se spolu s ní úžasně bavily po zbytek karnevalu. Porota měla
nelehký úkol vyhlásit nejlepší kostým. Vítězem se nakonec stal každý, protože originálních a nápaditých kostýmů byla plná školka. Odměnou pro všechny byl bouřlivý potlesk a malá sladkost od poroty.
Tento den jsme si užili spoustu legrace a dobré nálady. Domů si děti,
kromě zážitků, nesly i vlastnoručně vyrobeného šášulu, balonek
a malou sladkou pozornost od tety Romanky v podobě mufinku
s marcipánovým šašíkem. Velice si vážíme toho, že rodiče připravili
dětem tak krásné kostýmy a umožnili jim vcítit se do role svých hrdinů. Již nyní se těšíme na další rok a na nové nápadité masky
a zábavu.

Zpravodaj obce Mrsklesy

Stránka | 9

A ještě z jiného soudku. Před vánocemi jste měli možnost prohlédnout si nově
přistavěnou třídu. Hned během měsíce ledna jsme ji zaplnili na celkový počet
přihlášených dětí 38. Děti se rozdělily do dvou tříd na „předškoláky“ BERUŠKY
a „malánky“ BROUČKY.
Blíží se také doba zápisů do 1. ročníku ZŠ, ty začnou hned od 5. dubna 2017. V naší Mateřské škole proběhne zápis nových dětí ve středu
19. dubna 2017 od 14.00 hodin do 16.00 hodin. Už se moc těšíme na nové
kamarády.
Všem přejeme krásné voňavé veselé jaro.
Všichni ze školky v Mrsklesích

TJ Sokol
ŠIBŘINKY A DĚTSKÝ KARNEVAL

Již každoročně zahajujeme naši činnost dvěma akcemi, kterými jsou Šibřinky a Dětský karneval. Letos to byl 53. ročník ve dnech 4. a 5. března 2017. Pro nás pořadatele je příprava hodně náročná, jelikož
musíme připravit Šibřinky, následně po akci vše uklidit a prostory kulturního domu nachystat na Dětský
karneval.
V předchozích letech se nám velice osvědčila kapela YANTAR BAND z Velké Bystřici a tak jsme ji
pozvali i letos. A opět podali skvělý výkon, proto jsme si je zamluvili i na příští rok. K Šibřinkám samozřejmě patří i masky, tentokrát se jich sešlo 15, což bylo méně než v loňském roce. Je to škoda, protože
Šibřinky jsou především o maskách. Jako nejlepší byl vybrán robot (tímto paní Jaškové velice děkujeme
za účast, právě ona je stálicí našich Šibřinek), na druhém místě sourozenci Michálkovi jako Joker a Harley Quinn a na třetím místě se umístila největší skupina masek z Olomouce. Součástí programu byla
také tombola, ve které se nám sešlo 54 cen, z větší části ceny zakoupil právě Sokol Mrsklesy. Hlavní
cenu věnovala obec Mrsklesy – Poukaz na nákup do Šantovky. Všem sponzorům za dary do tomboly
děkujeme. Naše akce jsou oblíbené také díky výbornému domácímu bufetu, ve kterém si hosté mohli
zakoupit zákusky, chlebíčky, chuťovky. Kapela hrála až do třetí hodiny ranní a nás ještě čekal úklid sálu.
Domů jsme se rozcházeli ve čtyři hodiny ráno.
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V neděli jsme na Dětském karnevalu již potřetí
využili agenturu, která k nám
přijela s programem Hrajeme
si s klauny. Dětí přišlo
v maskách i bez masek skoro 50. Vstupné na karneval je
dobrovolné a musíme poděkovat všem, kteří nás tímto
dobrovolným vstupným podpořili. Děti od nás dostaly
oplatek a v rámci programu
se mohly naučit modelovat
balonky. Těm menším klaun pomohl nebo jim udělal na přání např. kytičku, zvířátko, meč. I když bylo na
karnevale přebalónkováno, tak se děti těšily i na závěrečné odstřižení trsu balónků. Bezmála tříhodinový
program nabitý tancem, soutěžemi a malováním skončil o půl šesté a my jsme se opět vrhli do úklidu.
Myslím, že se všichni dobře bavili jak na sobotních Šibřinkách, tak i v neděli na Dětském karnevale.
Úsměv a radost dětí určitě mluvila za vše. Fotografie pořízené na akcích budou umístěny na našich webových stránkách.

POZVÁNKY NA SOKOLSKÉ AKCE
 V sobotu 8. dubna 2017 již po osmé se na Vás budeme těšit od 14.00 hodin na naší
Velikonoční dílně. A co že to zase letos budeme dělat? Můžete si vyzkoušet zdobení
kraslic (zase jsme jeden nový způsob přidali), vyrobit si nebo zakoupit věneček na
dveře nebo jarní dekoraci na stůl a pochutnat si na domácím bufetu. Vstup do
jednotlivých dílniček je placený (7 – 90 Kč). S sebou - tavicí pistoli, nůžky,
větvičky (břečťan, bříza, vrba, buxus). Dílna je vhodná pro děti od cca 5 let
a pro dospělé.
 V pátek 28. 4. 2017 se uskuteční ve spolupráci s obcí Mrsklesy Dětský slet čarodějnic a Stavění májky na Kovákově. Nejen pro děti budou připraveny soutěže, táborák, kabanos k opékání a večer oblíbená stezka odvahy. Klacky
na opékání špekáčků a baterky s sebou.
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 V květnu proběhne Sběr šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot nachystali k cestě nebo na chodník
před svým domem. Sběr proběhne během dopoledních hodin.Termín bude upřesněn a vyhlášen
místním rozhlasem.
 V sobotu 27. 5. 2017 se koná Turistický dětský den a Kácení májky na Kovákově. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách TJ Sokol Mrsklesy, ve vývěsce a vyhlášeny místním
rozhlasem.

SK MRSKLESY
Rozlosování pro jarní část soutěže 2017
Kolo

Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

01.04.2017

SO

10.00

SK Mrsklesy : Hurikán VB

Mrsk

Antoníček

2.

06.04.2017

ČT

20.15

Raptorsteam : SK Mrsklesy

Milo1

Vavřinec

3.

15.04.2017

SO

10.00

SK Mrsklesy : Mix junior

Mrsk

Antoníček

4.

21.04.2017

PÁ

19.15

FC Křídla : SK Mrsklesy

Slav1

Vavřinec

5.

29.04.2017

SO

10.00

SK Mrsklesy : Modos Olomouc

Mrsk

Antoníček

6.

06.05.2017

SO

8.30

AtleticoHaná : SK Mrsklesy

Milo1

Horecký

7.

13.05.2017

SO

10.00

SK Mrsklesy : Restoma

Mrsk

Antoníček

8.

19.05.2017

PÁ

18.00

At.Bystrovany : SK Mrsklesy

Byst

Perutka

9.

27.05.2017

SO

10.00

SK Mrsklesy : MS stavby

Mrsk

Antoníček

10.

31.05.2017

ST

19.00

FC Holice : SK Mrsklesy

Milo1

Antoš

11.

10.06.2017

SO

10.00

SK Mrsklesy : FC Bubeník

Mrsk

Antoníček

12.

17.06.2017

SO

9.30

FC Hroší stavby : SK Mrsklesy

Slav1

Dvořák

13.

24.06.2017

SO

10.00

SK Mrsklesy : Celtic

Mrsk

Antoníček

Turistický oddíl Mrsklesy
Ahoj kamarádi
Na podzim nám kamarád do oddílu donesl na ukázku maňásky na ruku, které mu upletla jeho šikovná babička a my jsme je hned vyzkoušeli! Vyrobili jsme si velký hrad, ve kterém jsme si zahráli s postavičkami divadlo. Moc se nám to líbilo! Po dlouhé době, byla konečně pořádná ladovská zima, že jsme
už i v oddíle na Kovákově sáňkovali a bruslili... z povinnosti (hihihi). Je parádní, že je svah na bobování
kousek od hřiště, tak každý mohl jít, kam chtěl. S čajem v termosce a teple oblečeni, dvě hodiny uběhly
jako voda. Jednu schůzku jsme vyrobili krmítka pro ptáčky z květináčů: do rozpuštěného sádla se přidala
směs pro ptáky ze semen slunečnic, pšenice, máku, lesknice a prosa, troška strouhanky a směs se nalila do připravených květináčů s větvičkou. Po ztuhnutí si květináč každý doma pověsil na zahradě.
V prosinci, před Štědrým dnem, se všechny děti společně rozloučily s dalším uplynulým rokem
v oddíle. Nazdobily si perníčky, nabarvily podle svých představ skleničku na svíčku, která nám pak
u Štědrovečerní oddílové večeře svítila a voněla. Po večeři pro děti byla opět nachystaná velká tombola,
ze které si odnesl každý aspoň pět cen. U oblíbené „svíčkované“, kde se pouštějí lodičky, byli všechny
společně v jednom kruhu. Bylo nám všem jasné, že se další rok společně setkáme v oddíle. Večer se
usínalo u pohádky. Ráno na Štědrý den nás velká ledovka a ani námraza neodradily. Vydali jsme se na
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procházku do lesa dát zvířátkům do krmelce dobroty. Námraza udělala neskutečně krásnou přírodu.
Bylo to jako v pohádce Mrazík (hihihi). Do krmelce děti daly seno, po zemi rozházely kaštany, mrkev,
jablíčka a na stromy po okolí navěsily kukuřici. Každý dostal za odměnu dřevěnou píšťalku a zapálil
si velkou prskavku. Na píšťalky se mohlo pískat až doma, protože v lese musí být ticho, aby zvířátka
měla klid.

Letošní rok pro nás vedoucí mají určitě nachystané další nové hry, výlety, úklid kolem naší obce
a řeky Vrtůvky. Slyšeli jsme, že pro nás letos na podzim, když budeme hodní, chystají i víkendový pobyt
na turistické základně. Jupí!!!
V oddíle se setkáváme každou středu od 16:30 do 18:30 hod. Naše fotografie najdete na www.tommrsklesy.rajce.idnes.cz
Pozn.: Článek je bez úpravy redakce
Keliška a Barča

Z historie naší obce
Při pátrání ve Státním okresním archivu Olomouc jsem měl veliké štěstí a objevil spisový materiál,
který obsahuje dokumenty týkající se naší obce. Abych byl konkrétní tak se jednalo o stavební plány
a spisy k přístavbě a přestavbě naší školy z roku 1907 (v budově č. p. 49, kde je nyní obecní úřad a mateřská škola) a dále katalogy prospěchu a návštěvy školy a třídní knihy z období 1877 - 1939. Většina je
dochována v dobrém stavu, některé jsou poškozeny, jiné mají i vytrhané listy. Rokem 1939 dokumenty
končí, období tzv. protektorátu se nedochovalo vůbec a po skončení 2. světové války byla německá
obecná škola zrušena. Veškeré dokumenty jsou v německém jazyce a navíc psány kurentem (tehdejší
dobové písmo).
Bude dobré si osvěžit, jak postupoval vývoj povinné školní docházky. V habsburské monarchii začala s určitými reformami Marie Terezie (1717 – 1780) a dále pokračoval její syn Josef II (1741 – 1790).
Povinnou školní docházku však uvedl do praxe až říšský školní zákon (tzv. Hasnerův zákon) z roku
1869, kdy obecnou školu začaly navštěvovat děti od svých 6 let. Zde je vhodné si všimnout, že naše
škola byla z důvodu existence tohoto zákona postavena v roce 1873 (jak uvádí dokumenty), ovšem pouze jako jednopodlažní budova. Školu, (byla v té době nazývána – Einklassige Volksschule – jednotřídní
základní škola) navštěvovaly převážně německé děti, české děti byly zastoupeny v menšině nebo docházely do Mariánského Údolí. Postupem času však škola kapacitně nepostačovala a proto začala roku
1907 přístavba dalšího patra a také byla škola rozšířena. Objekt měl potom další podlaží, celkem
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3 učebny, ředitelnu, kabinet a naturální byt.
Další potřebné místnosti včetně tělocvičny
chyběly. V roce 1919 (po vzniku samostatného
československého
státu)
byla
v Mrsklesích zřízena i česká obecná škola,
takže až do podzimu 1938 se obě zařízení
nacházela
pod
jednou
střechou.
Z dokumentů lze vyčíst i to, že v roce
1926 zde fungovala i česká mateřská škola.
Německá škola byla zpočátku jednotřídní, od
roku 1909 (po přístavbě) se stala dvojtřídní.
Maximální počet dětí byl 54, po rozpadu Rakouska-Uherska ubylo německých dětí
a počet žáků se pohyboval kolem 25 – 35,
v roce 1921 se škola stala opět jednotřídní.
Se záborem pohraničí v roce 1938 byla česká obecná škola zrušena a německá obecná
škola měla status dvojtřídní smíšené školy.
Dokumentace z války se bohužel nedochovala. Po skončení 2. světové války byla pochopitelně
německá
škola
zrušena
a nahradila ji česká základní škola. Je vidět,
že dějiny a jejich politika s osazením školy
řádně míchaly a jak již bylo zmíněno
v minulých článcích, nevraživost mezi Čechy
a Němci byla poměrně silná, jak u žáků, tak
i u učitelů.

Nyní se dostáváme k vlastním faktům,
která jsou velice zajímavá a jelikož by
to zabralo spoustu řádků, budu uvádět přeRozpočet přestavby školy
devším ty nejdůležitější. Rekonstrukci školy
začala od února 1907 provádět stavební firma Josef Kolbe z Velké Bystřice. Firma Kolbe byla v okolí
vyhlášená, postavila mnohé budovy, mimo jiné i školy ve Velké Bystřici a v Mariánském Ú dolí. Stavba
stála 22 209 rakousko-uherských korun, což bylo v té době asi 11 000 zlatých, přepočteno do současné
měny asi 2,2mil. – 4,4mil Kč. Přepočet do současnosti je značně hrubý, toliko pro přibližnou představu.
Školní docházka probíhala 6 dnů v týdnu, tedy od pondělí až do soboty, probíhalo dopolední, odpolední
a také celodenní vyučování. Do třídních knih se znamenávalo značkami: svislá čárka = dopoledne, vodorovná čárka = odpoledne, znaménko + byl celý den. Ve škole se hodnotila tzv. pilnost docházky, dále
pak mravy(chování) a samozřejmě běžné známkování z probíraných předmětů. Pilnost docházky: Velmi
pilné, pilné, méně pilné, nedbalé. Mravní stupnice: úplně přiměřené, přiměřené a méně přiměřené.
Známkování z předmětů bylo čtyřstupňové: Velmi dobrý, dobrý, prostřední a nedostatečný. Hodnocení
se nezapisovalo číslicemi jako dnes, nýbrž zkratkami slov, příkladně: velmi dobrý (sehr gut) se zapsalo
s.g. A ještě jedna zajímavost. Dne 23. září 1938 (pátek) ve 22 hodin byla v Československé republice
vyhlášena mobilizace branných sil, což se týkalo i Mrskles, protože ještě v tuto dobu patřily pod české
území. V třídní knize se pak objevil zápis, že od 24. 9 – 24. 10. 1938 jsou z důvodu mobilizace vyhlášeny mimořádné prázdniny. Ovšem dne 30. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, která mimo
jiné znamenala změnu hranic a Mrsklesy se staly součástí východních Sudet, prakticky přes noc německými. Mobilizace byla ukončena, vojáci se vrátili domů, začaly platit říšsko-německé zákony. Německé
obyvatelstvo toto chápalo jako osvobození z české nadvlády. Česká škola byla zrušena, od roku
1939 byly na začátku každé třídní knihy razítka s říšskou orlicí a hákovým křížem. Čeští učitelé byli vy-
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hnáni, pomalu se blížil začátek 2. světové války. Toto vše souhlasí se zápisy v naší české školní kronice,
kterou v té době psal řídící učitel Antonín Kutra a ten byl před válkou vystěhován z Mrskles. Kroniku proto uschoval a jeho zásluhou zůstala česká školní kronika dochována. Válečná doba bohužel
v německých ani českých záznamech neexistuje. Snad pouze poznámka od učitele Kutry může potvrzovat, že za války fungovala německá mateřská i dvoutřídní obecná škola, řídícím učitelem byl Franz
Niemetz (potvrzeno archívem). Dále pak, že němečtí učitelé utekli z Mrskles před příchodem Rudé armády. Veškeré záznamy z válečné doby mohly být zničeny koncem roku 1945. …. A zde je téma
k zamyšlení pro další bádání, protože tady končí dějiny německé školy v Mrsklesích a začíná jiné, poválečné období.
Sepsal: Roman Sedláček

 Písmo kurent
 Třídní kniha školní rok 1938/39

Svět peněz
Ať chceme nebo nechceme, peníze hýbou světem. Všichni se setkáváme s penězi už od dětství
a provází nás celý život. Proto jsme otevřeli novou rubriku nazvanou Svět peněz, kde se budeme snažit
Vás tímto prostředím provést.
Peníze máme v ruce denně. Jsou pro nás prostředkem směny, tedy vyměňujeme je za zboží nebo
služby, které potřebujeme. Peníze jsou také důležitou zúčtovací jednotkou. Před zavedením peněz si
lidé zboží směňovali jedno za druhé a bylo těžké určit, například kolik mouky by měl jeden dát druhému
za jedno vajíčko. Díky penězům jsme schopni určit, kolik co stojí. Tím, že peníze spoříme, si uchováváme určitou hodnotu pro příští období – jsou tedy pro nás prostředkem uchování hodnoty.

Peníze mají dvě základní podoby - hotovostní peníze – peníze, které máme v peněžence. Jsou to
mince a bankovky, které mají danou velikost, tvar, mají své ochranné prvky, aby nebylo možné je lehce
padělat. Peníze vydává Česká národní banka, která také spravuje jejich oběh.
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Dále máme bezhotovostní peníze, které nemají fyzickou podobu. Jedná se většinou o vklady na
účtech – jsou to pouze čísla, která nám udávají hodnoty. Při platbách se odepisují z účtu.Všechny peníze představují určitou hodnotu. Vždy musíme uvažovat, jak s nimi nejlépe naložíme – jestli je utratíme,
ušetříme, nebo necháme vydělávat další peníze.
Jak jsme již zmínili, s penězi se setkáváme od útlého dětství.
Mince jsou krásně lesklé a dětem se líbí. Už odmalička učíme děti
jejich hodnotě a významu. Jen si vzpomeňte, jak Vám bylo krásně,
když jsme si koupili za uspořené korunky své první lízátko.
Už v dětství se projeví, kdo je spíše spořílek a kdo vše ihned „rozfofruje“. Tyto schopnosti zacházet s penězi nám většinou zůstávají až
do dospělosti. Jak se říká: komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Těžko se pak až v dospělosti naučíme šetřit. Dle finančních rádců bychom si ale měli udržovat určitou finanční rezervu pro nenadálé situace. Murphyho zákony totiž fungují zaručeně a náhody chodí
vždy po skupinách. Takže když se například pokazí sporák, přijde k
tomu ještě vichřice a odnese střechu. Pak nevíme, co zaplatit dříve
a kde vzít tolik peněž. Oproti tomu se najdou tací, co by si nechali „pro korunu koleno vrtat“. Když ale
toužíme ušetřit za každou cenu, můžeme taky dopadnout tak, že nakonec zaplatíme více, aniž bychom
si to uvědomili. Například pokud chceme využít slevy ve více obchodech, ve výsledku může být cena za
projetý benzín vyšší, než kolik ušetříme. Pokud ale chceme šetřit, je pak nutností větší částky peněz
uložit raději na účet než je ukládat doma pod matrací.
Účet v bance je nejjednodušší formou uložení peněz. Výběr správné banky pro založení účtu není
radno podcenit. Nejprve si musíme určit, k čemu účet potřebujeme, a podle toho vybíráme z nabídek
jednotlivých bank. Dříve bylo důležité, aby banka měla dostatečně hustou síť poboček. Dnes však,
s rozmachem internetu, už tato skutečnost ztrácí na významu. Na pobočku stačí zajít pouze při založení
účtu a někdy ani to ne. Většinu operací již můžeme provádět prostřednictvím internetového bankovnictví z pohodlí domova. Dnes většinou vybíráme banku podle výše konkrétních poplatků za správu účtu
a podle sítě bankomatů.
Internetové bankovnictví nám nabízí širokou škálu možností. V internetovém prohlížeči najdeme
stránky příslušné banky a pomocí přidělených přístupových kódů se přihlásíme do kouzelného světa
elektronických peněz. V internetovém bankovnictví můžeme zadávat jednotlivé platby, či pravidelné
platby – tzv. trvalé příkazy, které se opakují dle zvoleného intervalu. Pro přesnou kontrolu nad našimi
penězi si můžeme nastavit zasílání pravidelných výpisů či sms nebo emailových zpráv při jakémkoliv
pohybu na účtu. Pokud si zřídíte účet, obvykle k němu získáte i platební kartu. O tom ale zase až příště.

Akce a události
25. 3. 2017

HODINA ZEMĚ

Celosvětová akce na podporu ochrany životního
prostředí, která má za úkol zvýšit povědomí o klimatických změnách. Zapojit se může každý: firma,
město, obec i jednotlivec. Každý z nás se může
symbolicky zapojit do Hodiny Země tím, že ve
20.30 hodin zhasne světla na jednu hodinu.
Obec Mrsklesy se zapojí do této akce organizací již
tradičního úklidu obce, který se koná v sobotu
25. března. Sraz dobrovolníků jeve 14.00 na Kovákově u hřiště a v Mrsklesích na křižovatce. Odměnou bude vlastnoručně opečený špekáček.
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Je na každém z nás, jak moc se do této akce zapojíme. Můžeme se účastnit brigády na
úklid obce, provést úklid v okolí vlastního domu nebo si alespoň večer zhasnout světla
a udělat třeba večer při svíčkách.
8. 4. 2017

VELIKONOCE V HANÁCKÉM SKANZENU V PŘÍKAZÍCH

Návštěvníci se mohou těšit na jarmark, ukázky řemesel, vystoupení folklórního souboru,
muzika, divadélko či dílničku pro děti. Zájemci si budou moci uplést vlastní pomlázku.
13. - 17. 4. 2017

VELIKONOCE V ZOO OLOMOUC NA SVATÉM KOPEČKU

Ve čtvrtek a pátek probíhají velikonoční dílny, odkud si zájemci
mohou odnést vlastnoručně upletenou pomlázku nebo ozdobu
na sváteční stůl. O víkendu budou představeny velikonoční tradice, a to nejen naše, ale i z různých koutů světa. Na prohlídkové trase se budou pohybovat ošetřovatelé s kontaktními zvířaty.
14. 5 2017 BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
Zámecké náměstí ve Velké Bystřici bude plné stánků s jarním sortimentem, zdravou výživou a dobrotami z farem.
19. 5. 2017

OLOMOUCKÁ MUZEJNÍ NOC

4. ročník společné akce olomouckých muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, noční
prohlídky expozic s doprovodným programem.
27. 5. 2017

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY VE VELKÉ BYSTŘICI

Festival duchovní hudby k poctě Mons. Josefa Olejníka. 7. Ročník přehlídky chrámových
sborů v kostele Stětí sv. Jana Křtitele.
3. – 4. 6. 2017

VÍKEND DĚTÍ V ZOO OLOMOUC NA SVATÉM KOPEČKU

Celodenní program pro děti i dospělé plný her, zábavy, soutěží a pohádkových bytostí
spojených se zvířaty.
9. 6. 2017

NOC KOSTELŮ V OLOMOUCI

7. ročník zpřístupnění olomouckých kostelů a modliteben
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