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Zdarma

Vážení spoluobčané,
máme za sebou první celkem chladnou polovinu roku 2017 a všichni, především pak děti, očekáváme příchod letních měsíců, čas prázdnin a dobu dovolených.
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o dalších investičních záměrech obce. V této souvislosti jsou časté dotazy ohledně kulturního domu. Zda je ještě v tomto roce možný jeho pronájem a kdy
bude pro provádění rekonstrukce uzavřen. Celá rekonstrukce kulturního domu je ve fázi přípravy projektové dokumentace. Zastupitelstvo obce se na základě zpracované studie dohodlo na rozsáhlé úpravě
vnitřních prostor, které se nebudou týkat pouze sociálního zařízení. Při zjištění současného stavu stropu
a celé střechy, nebylo možné rozhodnout jinak, než že se v sále a přísálí musí zhotovit nové stropy a na
celé budově komplet nová střecha. Předpokládáme, že nejméně do března příštího roku bude probíhat
projekční příprava spolu s vydáním stavebního povolení na tuto akci. Následně bude nutné provést výběrové řízení na zhotovitele celé rekonstrukce. Na otázku, kdy bude kulturní dům z důvodu rekonstrukce
uzavřen, odpověď zní, nejdříve v dubnu 2018.
S kulturním domem souvisí nepříjemná záležitost, která se před časem stala a to vniknutí otevřeným
oknem do budovy kulturního domu za účelem vloupání se do skladu TJ Sokol. Zcizením věcí vznikla
TJ Sokol škoda za 20 tis. Kč. Proč otevřeným oknem? Je to trochu záhada, ale s ohledem na počet uživatelů kulturního domu nelze přesně určit, kdo nechal otevřené okno. Opět se domníváme, že to je dílo
někoho, kdo velmi dobře zná prostory kulturního domu, tak jak tomu bylo v případě obecního úřadu
a možná i hostince „U Rudolfa“. Rozhodně nás netěší, že se s největší pravděpodobností jedná o našeho spoluobčana. Co dál můžeme očekávat? Zloděje neodradí ani kamery umístěné na veřejných budovách. Tím nelze konstatovat, že jsou neúčelné. Nedávno nám pomohla kamera na multifunkčním domě
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najít viníka, který zdemoloval stříšku nad obchodem. Jen kamery nejsou na každém kroku, jak by bylo
někdy vhodné. Rádi bychom sázeli i na Vaši všímavost a prosíme Vás o včasné upozornění na každou
neobvyklou situaci. Samozřejmostí by mělo být zabezpečení i vlastního majetku, hlavně v době, kdy
odjíždíme na dovolenou. V minulosti jsme se hodně spoléhali na sousedy. Bylo běžné, že soused vypomáhal s krmením drůbeže a zvířat, zajistil zálivku rostlin. Dnes je situace a potřeba sousedské výpomoci
jiná. Každopádně je dobré sousedské vztahy udržovat a všímat si neobvyklých věcí.
Přejeme Vám klidné prožití letních měsíců, krásné prázdniny a pohodovou dovolenou dle Vašich snů.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

Dění v obci
STAVĚNÍ MÁJKY

Změna termínu stavění májky
z pátku na neděli 30. 4. 2017
byla dobrá volba. Déšť a zimu
vystřídalo jarní prosluněné počasí a všude bylo plno čarodějnic a čarodějů, kteří přiletěli
nejdříve postavit májku a poté si
užívat
čarodějnického
reje.
Kovákovské hřiště opět zažilo
plno dětí a lidí, kteří se přišli
hlavně pobavit.
Vše dopadlo na výbornou - májka, i když tentokrát trošku menší, ale naše, protože vyrostla v lesíku za
dětským hřištěm u hostince, zábava pro děti, opékání špekáčků i občerstvení zajištěné TJ Sokol. Děkujeme všem, kdo se na této krásné jarní akci podíleli, hlavně členům TJ Sokol Mrsklesy a věříme, že příští
rok si to opět zopakujeme.
BRIGÁDA – UKLIĎME SPOLEČNĚ OKOLÍ NAŠÍ OBCE

Úklid okolí naší obce se uskutečnil 25. 3. 2017 v den, kdy probíhala celosvětová akce na podporu
ochrany životního prostředí Hodina Země. Symbolicky jsme se zapojili tradičním sběrem odpadků hlavně
podél příjezdových cest do obce. Za mimořádně pěkného počasí, na které jsme měli velké štěstí,
se sešlo docela dost pracovitých brigádníků, kteří se rozdělili do několika skupin a posbírali odpadky
podél silnice k Velké Bystřici, do Přáslavic, na skládku a k Mariánskému Údolí. Za dobře odvedenou práci patří zasloužená odměna a ta byla jak jinak
než bez použití el. energie v podobě vlastnoručně opečeného špekáčku. Máme radost, že se
této akce účastní především děti, které se takto
učí odpovědnosti k životnímu prostředí. Děkujeme všem účastníkům jarní brigády na úklid okolí
obce a za rok znovu okolí obce vyčistíme.
OSLAVA DNE MATEK

Druhá květnová neděle je ve znamení svátku
matek. V Mrsklesích jsme jej oslavili už v sobotu,
aby v neděli celá rodina mohla tento svátek oslavit společně. Tradičně se všichni těší na vystoupení dětí z naší mateřské školky a samozřejmě
nikdo nemohl být zklamán. Jeviště bylo zaplněné
dětmi a s hravostí účinkovaly i ty nejmenší.
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Sestavit 40 minutové vystoupení s 35 dětmi od 2,5 roku je opravdové umění. Děkujeme paním učitelkám
za trpělivou přípravu velmi hezkého a veselého programu. Určitou odměnou pro vystupující děti,
ale i k pobavení všech dospělých, bylo vystoupení kouzelníka Šeklina. Co všechno ve 45 minutách
předvedl za pomocí dětí a nakonec i tatínků bylo neuvěřitelné. Od triků se šátky, dovedností
s nafukovacími balonky až po vykouzlení zvířátek. Na závěr si děti pohladily králíčka a holoubka
a všichni kouzelníkovo vystoupení odměnili bouřlivým potleskem.

DĚNÍ V SENIOR KLUBU

Téměř pravidelné setkání vždy první středu v měsíci využívá až 20 seniorů. Společně probereme obecní
záležitosti, nějaké novinky a také problémy, které tuto věkovou skupinu tíží. Hlavně je to ale o vzájemném setkání a společném plánování některých aktivit. Tou nejnovější je výlet do Opavy, na zámek Hradec nad Moravicí a do arboreta Nový Dvůr. Jak se tento zájezd seniorů vydařil, nejlépe posoudí oni sami, ale už teď se plánuje, kam na výlet v příštím roce.

Informace z obce
PLATBA STOČNÉHO

Za čištění odpadní vody, jak jste již byli informováni, bude platba probíhat v případě, že máte vodu dodávanou pouze veřejným vodovodem, dle vyúčtování vodárenskou společností. Pokud máte vodu dodávanou z vlastních studní nebo kombinací obou systémů bude platba dle směrného čísla. Připomínáme,
že poplatek bude splatný vždy 1x za rok a to v měsících září a říjen. Poprvé to bude už v tomto roce,
v uvedené měsíce a to pouze za období leden až červen 2017. Množství odpadní vody bude vypočteno
z dodávky pitné vody, ale pouze za půl roku. Příští platba stočného bude opět v měsících září a říjen
2018, ale už za celých 12 měsíců tzn. od července 2017 do června 2018.
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Stále aktuální a nekonečné téma. V minulém čísle Zpravodaje jsme popsali, jak správně třídit odpad,
který nepatří do popelnic, ale je mnoho lidí, kteří si pletou nádoby na tříděný odpad s popelnicí.
Nepochopitelné je, že člověk odnáší něco, co nelze považovat za separovaný odpad, protože je to
znečištěné a neidentifikovatelné někam, kam to nepatří. O pořádku kolem kontejnerů nemluvě. Doma
si přece každý své věci ukládá v čistém a dále použitelném stavu. Každý si udržuje určitý pořádek,
aby se nezranil, neušpinil a cítil se ve své domácnosti příjemně. Proč to nemůže fungovat i na veřejném
prostranství?
Tato situace se snad zlepší, až budou mít domácnosti své vlastní nádoby na separovaný odpad. Nikdo
nebude chtít mít doma zapáchající nádobu plnou znečištěných plastů a papírů. Jak jistě víte, na základě
ankety a Vašich požadavků jsme se v rámci mikroregionu přihlásili do projektu na pořízení těchto nádob
podobně, jak to bylo u kompostérů. Trochu nás mrzí, že je vše tak časově náročné. Vyhodnocení celého
projektu má být až v druhé polovině tohoto roku a poté bude následovat výběrové řízení na dodavatele
těchto nádob. Jestli vše dobře dopadne, tak v jarních měsících 2018 budeme mít možnost poskytnout
barevné popelnice a kontejnery všem žadatelům, kteří o ně projevili zájem. Určitě se tím zlepší stávající
stav často přeplněných kontejnerů na našich stanovištích tříděného odpadu.
Každý, kdo má trvalé bydliště v obci Mrsklesy, může zdarma na základě předložení občanského průkazu
uložit odpad, který nepatří do popelnice ve sběrném dvoře na adrese Tovární 1002, Velká Bystřice.
Provozní doba je každé úterý od 15.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Bez poplatku zde
můžete uložit nebezpečný odpad, tříděný odpad, velkoobjemový odpad a vysloužilé elektrospotřebiče.
Stavební odpad je zpoplatněn.
PRONÁJEM PROSTOR V MULTIFUNKČNÍM DOMĚ

Od září 2017 bude Bc. Lucie Niezgodová využívat prostory určené k poskytování služeb občanům.
Jedná se o masáže: klasická regenerační masáž, masáž lávovými kameny a medová nebo čokoládová
masáž. Bližší informace budou poskytnuty formou rozhlasu a letáčků.

Společenská kronika
Narodili se …

Matěj Holly, Leila Šimková, Michal Berák,
Kryštof Dostalík, Vít Vrtal

Ať se ti mezi námi líbí.
Opustili nás…

Petr Finsterle, Rostislav Mádr

Upřímnou soustrast.

Pozvánky na obecní akce
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Obecní úřad a TJ Sokol Mrsklesy Vás srdečně zve na tradiční akci Rozloučení s prázdninami, která se
koná jak jinak než poslední srpnovou sobotu tj. 26. 8. 2017 od 15.00 hodin ve sportovním areálu
v Mrsklesích. Pro všechny bude připraven zajímavý program, nebudou chybět soutěže, tvořivá dílnička,
hudba, táborák, na závěr tradiční diskotéka a bohaté občerstvení.
TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA

V neděli 10. 9. 2017 v 11.00 hodin se uskuteční 3. ročník běžeckého závodu
Vrtovem s délkou trati 11 km a 6 km. Tento závod je zařazen do seriálu závodů Olomoucké běžecké ligy 2017, jejímž vyhlašovatelem je Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů. 3. ročník běžeckého závodu Vrtovem je
organizován paní Pavlínou Jedenástíkovou za podpory obce Mrsklesy
a města Velká Bystřice. S přesnými informacemi o tomto závodě bude veřejnost seznámena prostřednictvím obecního rozhlasu a facebooku.
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TJ Sokol Mrsklesy
VELIKONOČNÍ DÍLNA

V sobotu 8. dubna 2017 jsme se k tvoření na velikonoční dílně sešli již po osmé. Opět si návštěvníci
mohli vyzkoušet zdobení kraslic 13 různými technikami. Letošní novinkou bylo zdobení kraslic krajkou.
Stejně jako v minulých letech si nejvíc hlavně dětí chtělo vyzkoušet malování kraslic voskem. Kdo chtěl,
mohl si vyrobit věneček na dveře nebo dekoraci na stůl. Tady zase k nejoblíbenějším patří svícen
ve skořápce a skořápka na kůře. A kdo chtěl, mohl si také uplést pomlázku. I letos přišly nakouknout
a posedět u kafíčka a koláčků naše starší spoluobčanky, což nás moc těší. Jen těch vyrábějících bylo
letos nějak málo. A tak se ptám – bude ještě nějaké příště?
Lenka Urbášková

DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY

Původní termín pro pořádání Sletu čarodějnic a stavění májky byl v pátek 28. 4. 2017, ale jelikož na tento den vyšlo opravdu špatné počasí, tak jsme vše přesunuli na neděli 30. 4. a udělali jsme dobře. Tuto
akci již tradičně pořádáme společně s obcí, která nám zajišťuje májku, posezení a hlavně špekáčky
na opékání. Letos byla hojná účast nejen dětí, ale i dospělých. Průvod opět vyšel od kapličky v Mrsklesích směrem na hřiště Kovákov v čele s nejvyšší čarodějnicí naší jednoty, které to opět velice slušelo.
Čarodějnici k upálení vyrobily členky Sokola a téměř nám bylo líto ji upálit. Na hřišti jsme měli připravené
„hokusy pokusy“, které děti zaujaly, ale také hodně oblíbené malování na obličej. Postavení májky bylo
pro chlapy letos jednodušší, jelikož strom byl oproti minulým letům cca o 10 metrů kratší. I když májka
není tentokrát vidět už z dálky, tak je moc krásná, košatá a všechny děti se podílely na jejím nazdobení.
Ačkoliv večer již bylo chladněji, tak silní jedinci vydrželi sedět a bavit se skoro do půlnoci.
Lucie Vaculíková

Zpravodaj obce Mrsklesy

Stránka |6

TURISTICKÝ DĚTSKÝ DEN

V sobotu 27. května v 8.00 hodin zástupci Sokola Mrsklesy vyrazili s dětmi za krásného počasí do ZOO
na Kopečku. U vstupní brány do ZOO na nás čekala další skupinka, která si vyhodnotila, že zvládnou
projít zoologickou zahradu a dojít pěšky domů. Část dětí, která šla s námi z Mrskles, po prohlídce zvířátek usoudila, že zpátky tak daleko už nedojdou a odjela autobusem do Olomouce a odtud do Mariánského Údolí vlakem. Na každé zastávce byli děti i dospělí odměněni sladkostí a nápojem. Na Kovákov jsme
dorazili včas na kácení májky. Výlet se vydařil, je jen velká škoda, že účast byla menší, než jsme očekávali.
Miroslav Urbášek

SK MRSKLESY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Průběţné výsledky jarní části soutěţe 2. liga B
FC Křídla
22
98:49
Mix junior
22
98:58
FC Bubeník
22
82:54
Restoma
22
88:63
Raptors team
22
119:85
SK Mrsklesy
22
109:103
Celtic
22
103:91
At.Bystrovany
22
49:68
Hurikán VB
22
65:79
FC Holice
22
71:93
FC Hroší stavby
22
91:119
Modos Olomouc
22
55:83
MS stavby
22
68:111
Atletico Haná
22
61:101

34
32
30
28
27
27
24
19
17
17
17
15
11
10

Pozvánky na sokolské akce
 V neděli 25. 6. 2017 pořádáme výlet pro děti i dospělé. Sraz bude v 7.45 hodin před KD Mrsklesy
a odjezd v 8.00 hodin. Na programu je organizovaná prohlídka hradu Špilberka – okruhu KASEMATY - od 10.15 hodin a od 11.30 hodin pak prohlídka Rozhledny. Ve 13.00 hodin odjezd do SCIENCE
CENTRUM VIDA! – individuální prohlídka, rozchod cca 3 hodiny. Odjezd v 16.30 hodin směr
Mrsklesy. Info: www.spilberk.cz - skupinové vstupné hrad 70,- Kč, rozhledna 40,- Kč, děti do 6-ti let
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10,- Kč www.vida.cz – skupinové vstupné 110,- Kč. TJ Sokol Mrsklesy hradí dopravu busem, dětem
do 15-ti let vstup na hrad Špilberk (pouze Kasematy) a vstup do VIDA centra. S sebou: svačinka,
peníze na útratu, dobrá obuv i oděv, pláštěnka, kartička ZP, děti do15-ti let průkaz prokazující věk
pro slevu na vstupné, popřípadě i plavky, kdyby byla možnost koupání při cestě zpět. Více informací
a rezervace míst: Lucie Vaculíková tel.: 734 397 984
 TJ Sokol Mrsklesy Vás zve na turnaj v malé kopané MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA v sobotu
8. 7. 2017. Rozlosování od 8.00 do 8.45 hodin. Startovné 1000 Kč zahrnuje 2 hřiště s umělým povrchem, občerstvení, sprchy, šatnu a cenu pro každý tým. Vítěz získá sud piva. Pravidla dle malé
kopané, hráči v poli 4 + 1, hrací doba 2 x 10 minut. Kapacita je 12 týmů. Bližší informace a přihlášky:
matejsmrcek@seznam.cz, tel. 737 888 861 do 5. 7. 2017.

Mateřská škola a její děti
Dětský den v mateřské škole
Den začal naprosto obyčejně, jako každý jiný. Děti se postupně scházely a hrály si s kamarády
a s oblíbenými hračkami. Netušily, jaké překvapení je čeká. Po svačině se všechny děti sešly v jedné
třídě, kde byl připraven tajemný vzkaz. Nikdo nevěděl, kdo ho poslal a co v něm stojí. Ukázalo se,
že ve vzkazu jsou napsané pokyny, kudy se vydat na cestu za pokladem, který ukryl pirátský kapitán
jménem Flint.
Cestu dětem ukazovaly barevné fáborky. Děti se musely dobře dívat, aby nesešly z cesty a poklad
našly. Na cestě na ně čekaly různé úkoly, které prověřily jejich znalosti a dovednosti. Děti hádaly hádanky, trefovaly se na cíl a předváděly zvířata. Prokázaly, že mají dobrý dech při foukání kelímku, který byl
navlečený na provázku od jednoho stromu ke druhému. Na konci náročné a dlouhé cesty plné dobrodružství si i zazpívaly. Místo, kde byl poklad zakopaný, prozrazovaly dvě zkřížené lopaty. Děti si poklad
musely samy vykopat z písku na hřišti za MŠ. Každý dostal za odměnu, že ušel velký kus cesty, nanuk
a balíček s mlsky a nějakými drobnostmi. Velké poděkování patří našim maminkám, které donesly dětem
mlsání, konkrétně paní Glavinajové a Hižnajové.
Výlet do města Libavá
33 červených čepiček s černými puntíky se vydalo na výlet. To jsou přece naše Berušky a Broučci.
Jsou plni očekávání a nadšení. Na výlet jsme vyrazili autobusem, pěkně ve dvojicích malý Brouček pod
křídlem velké Berušky. Cesta tam byla dlouhá, ale viděli jsme pasoucí se krávy, kozy, letícího čápa
i poskakující srnky u lesa a dokonce i opravdové čapí hnízdo v Domašově nad Bystřicí.
Na úvod nás čekala „předváděčka“ hasičského zásahu. Hasiči nám ukázali, jak se hasí hořící auto.
Černý dým stoupal z hořícího auta až k nebi a dokonce zakryl i sluníčko. Nedočkavé děti hasiče
povzbuzovaly, aby se jim to povedlo brzy uhasit.
Potom jsme vydali na obhlídku celého vojenského areálu. Byla zde pro děti připravena vystavená vojenská technika např. dělo a záchranný
vůz, vojenské vybavení a k tomu i policejní auto,
ve kterém si děti mohly vyzkoušet, jak se pouští
siréna, skákací hrad, na který se tvořily fronty malých, a představte si, že i velkých dětí. Vojáci kuchaři pro nás všechny uvařili úplně úžasný zvěřinový guláš, na kterém jsme si opravdu všichni pochutnali. Výlet to byl vyčerpávající, plný zážitků
a tak si někteří naši malí Broučci cestou domů
zdřímli v autobuse.
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Ještě nás čeká pár příjemných akcí, než budou prázdniny, třeba malování s panem malířem Dostálem, veliký celodenní výlet do Pradědova muzea v Bludově, a v neposlední řádě „Velké poslední cestování“ pro naše školáky, kteří odcházejí po prázdninách do 1. třídy ZŠ.
A když už jsme u toho, tak letos odchází 5 dětí do 1. třídy ZŠ a 1. září nám přibude 9 nových kamarádů a školku budeme mít naplněnou až po okraj. Celkem nás tu bude 40 dětí a 5 dospělých.
Všem přejeme krásné sluníčkem naplněné prázdninové dny, pohodu u vody, v lese, u babičky,
na táboře a možná i u moře. A potom odpočinutí, plní síly a chuti se něco nového dovědět a naučit, zase
zpátky ve školce.
Všichni ze školky v Mrsklesích

Rozhovor
Nabízíme Vám zajímavý rozhovor s PAVLEM KORANDOU, který své dětství prožil v Mrsklesích na Kovákově,
kde má stále své rodiče a nyní při svém náročném zaměstnání běhá ultramaraton. Možná by nebylo od věci
na začátek si přiblížit, co to vlastně ultramaraton je.
Jedná se o běžecký závod delší než klasický maraton
tj. 42,195 km. Může se jednat o silniční běh, přespolní
orientační běh nebo terénní závody. Většina účastníků
ultramaratonu střídá běh s chůzí, některé akce povolují
i trekingové hole.
JAK DLOUHO SE VĚNUJETE BĚHÁNÍ A KDY JSTE ZAČAL
BĚHAT ULTRAMARATON I ZÁVODNĚ?

Běhat jsem začal už na základní škole a to hlavně
1000 m a 1500 m. Myslím, že se mi podařilo vyhrát
nějaké školní soutěže. Na střední a na vysoké škole jsem přestal běhat úplně a pak jsem se dostal zpátky
k běhu oklikou přes turistiku a dálkové pochody na 50 a více km jako je třeba u nás dobře známá
Moraviánská padesátka. Těchto pochodů jsem se účastnil s bráchou. Pravidelně běhat a trénovat jsem
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začal od roku 2012. To jsem se začal účastnit závodů v horách - Jesenický maraton, Beskydská sedmička,
5 beskydských vrcholů, Horská výzva apod. Všechno to jsou extrémní vytrvalostní závody s délkou trati
42 až 120 km a s převýšením od 1500 až 5000 m. A u toho jsem v podstatě zůstal do teď.
A JAK VYPADÁ TRÉNINK NA TAKOVÉTO NÁROČNÉ ZÁVODY?

Za týden naběhám kolem 100 km v 6 trénincích a podle toho na jaký závod trénuji, tak přizpůsobuji profil
trati a přidávám specifický trénink např. běhání kopců, technické seběhy apod. V zimním období je to hlavně vytrvalostní příprava v kombinaci s lyžemi (skialpy, běžky), když je sníh. V létě najezdím i něco málo na
kole a kolečkových bruslích. To se jedná spíše o regenerační trénink. V průměru strávím tréninkem kolem
10 hodin za týden.
KTERÉHO NEJVZDÁLENĚJŠÍHO A KTERÉHO NEJTĚŢŠÍHO ZÁVODU JSTE SE ZÚČASTNIL A V JAKÝCH PODMÍNKÁCH?

Pravidelně se účastním závodů hlavně u nás. Oblíbené mám závody v Beskydech a Jeseníkách, popřípadě na Slovensku. V zahraničí mám příležitost si zaběhat převážně díky služebním cestám.
Nejvzdálenější závod jsem běžel v Phoenixu v Arizoně v USA. Tam se mi letos v lednu podařilo vyhrát
na trati 52 mil, což je cca 85 km. Trasa závodu vedla pouští s převýšením 1700 m. Podařilo se mi to uběhnout za 8 hod 16 minut a rekord trati je 8 hod 10 minut. Takže je tam ještě prostor pro zlepšení, i když malý. V poušti v tomto období nebyla tak vysoká teplota max. 20°C a ráno chladno kolem 4°C. Člověk si musel dávat pozor na to, kam šlape a kam běží. V poušti nejsou žádné turistické cesty a tak bylo snadné ztratit směr.
Pro mě jeden z nejtěžších závodů, který jsem běžel, byla Pražská stovka. Tu jsem absolvoval minulý rok v prosinci. Trasa
a délka závodu se každý rok mění a je známá až týden před
startem. Také povětrnostní podmínky jsou nevyzpytatelné. Loni
byl závod dlouhý 150 km a převýšení bylo víc než 5000 m. Běžel jsem to celé za 22 hodin a 24 minut. V celkovém pořadí
jsem byl na 14. místě.
KTERÉHO VÝSLEDKU Z ULTRAMARATONU SI NEJVÍCE CENÍTE?

To je obtížné vybrat pouze jeden závod. Určitě jsem rád a cením si vítězství na domácím závodě Valašské kilo v roce 2015
(orientační ultramaraton na 100 km bez zabezpečení – tzn.
s minimem zabezpečení na trati, vše si musíte vzít s sebou –
vodu i jídlo, na trase jsou pouze kontrolní body, orientaci a trasu musí řešit každý závodník sám). Potom to je ten výše zmíněný závod ve Phoenixu. To jsem byl sám překvapený, že se
mi podařilo vyhrát a zaběhnout tak skvělý čas. U ultramaratonu
je vítězem každý, kdo doběhne a překoná sám sebe. Vždy
si cením závodu, ve kterém jsem dokázal posunout své hranice
a zvítězit sám nad sebou, to pak na něj také dlouho vzpomínám.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám pevné zdraví a hodně dalších naběhaných kilometrů.
Marie Liberdová

Z historie naší obce
Němečtí dobrovolní hasiči v Mrsklesích
Jelikož mne pátrání ve Státním okresním archivu Olomouc začalo velice bavit a objevil jsem tam
spoustu dokumentů týkajících se naší obce, rozhodl jsem se pokračovat v bádání a snažil se proniknout
co nejhlouběji do historie hasičských sborů v Mrsklesích. Ano, vážení, čtete dobře, záměrně píši sborů
a tuto myšlenku vysvětlím později. Když jsem v knize Zápisů ze schůzí socialistických požárníků, objevil
odkaz na rok 1903 a jelikož nejstarší pamětníci hovořili, že dědictvím ve sboru v poválečné době jim byla
technika, která určitě fungovala za války a možná i před ní, tak z těchto důvodů mi bylo jasné, že dobrovol-
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ní hasiči zde byli nejméně 100 let. Stopy tedy vedly zase do archívu. A skutečně se mi podařilo objevit spisový materiál ohledně německých dobrovolných hasičů. Ovšem tradičně je většina spisů v německém jazyce psaná nám již známým kurentem (tehdejší německé dobové písmo). Rozhodl jsem se tedy opět vrátit
v čase a navázat na předcházející články Zpravodaje, které líčily fungování hasičů v Mrsklesích po 2. světové válce až do současnosti. Zajímavostí už je jen fakt, že většina pamětníků vzpomíná pouze na tuto dobu, ale o existenci dobrovolných hasičů před 2. světovou válkou nebyly prakticky žádné informace. Čerpal
jsem tedy pouze z archiválií v Olomouci a Zápisů ze schůzí požárníků v letech 1962 - 1971.
Z obecné historie se dozvíme, jak postupoval vývoj a zakládání dobrovolných
hasičských sborů v období Rakouského
císařství, samozřejmě později v RakouskuUhersku, jehož jsme byli v té době součástí.
První sbory vznikaly od roku 1850 a Mrsklesy se přidaly v roce 1899. Tady vám chci
vysvětlit, proč jsem v úvodu napsal, že zde
nemusel existovat jeden sbor, nýbrž rovnou
dva. Po konzultaci s odborníky v hasičském
muzeu v Přibyslavi jsem se dověděl, že jsou
obce, v nichž fungovaly dva sbory, rozdělené národnostně, například německý a český. O Mrsklesích zatím tuto domněnku nikdo oficiálně nepotvrdil ani nevyvrátil a tak
jsem se tedy dostal opět na počátek bádání
a opřel se o oficiální zápisy z Olomouckého archivu a Mrskles. Abych tedy přesně uváděl data tak konstatuji, že mrskleské zápisy zmiňují vznik českého sboru dne 5. září 1903 a olomoucké archivní zápisy vznik
německého sboru 3. srpna 1899. Osobně si myslím, že to není až tak nesmyslné, protože když tu existovaly česká a německá hospoda, česká a německá škola,
proč by to tak nemohlo být i s hasičskými sbory.
Ale co dál? Pamětníci nemají informace a odborníci
takovouto situaci nevylučují. Jsme tedy před otázkou - jak
to doopravdy bylo? Může někdo odborně odpovědět?
Vzpomene si někdo ze čtenářů Zpravodaje? Nabízí se
také spousta nejasností, např.: Kde byly dvě hasičské
zbrojnice? Kde skončily zápisy hasičů? Byly dvě hasičské
skupiny a pouze jedna technika? atd, atd. Jisté je však to,
že od roku 1899 až do konce 2. světové války
v Mrsklesích dobrovolní hasiči fungovali a po ní také.
A toto je velice zásadní informace, protože nikdo
z místních o této době nehovořil, dochovala se sice fotografie z hasičského cvičení, ovšem bez data a tak lze
pouze polemizovat, jestli se jedná o předválečnou nebo
poválečnou fotografii. Rozhodně je však potřebné zmínit,
že hasičská organizace vedla spoustu dokumentů, které
i tehdy byly předepsané dřívějšími zákony. Můžeme zmínit seznamy členů, peněžní deníky, pokladní doklady,
zápisy ze schůzí atd. Dokumenty jsou precizně vedeny,
detailně zpracovány. Evidovala se např. politická příslušnost, bydliště, počet dětí, materiál, který každý hasič obdržel. Z ukázky dokumentu si můžete udělat vlastní úsudek o tom, jak vše v době, kdy nebyly počítače a mobilní
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telefony, ale pouze pera a papíry fungovalo. Nabízí se mi myšlenka, zda by se precizním překladem počátečního zápisu při zrodu hasičského sboru v roce 1899 něco zvláštního neobjevilo…Snad příště?
Sepsal: Roman Sedláček

Svět peněz
Platební karty
Platební karta je téměř kouzelná věc. Můžeme s ní platit téměř všude a nemusíme počítat peníze –
stačí jen píp a jít. Ale pozor! O co je lehčí placení, o to je těžší uhlídat celkové výdaje. Když je nebudeme
kontrolovat, můžeme se pak moc divit, kolik zaplatíme na poplatcích. S platební kartou nemusíme nosit
v peněžence hotovost, ale taková kartička se lehce ztratí. Takže ostražití musíme být vždy.
Platební karty se vyrábí z tvrdého plastu a většinou mají standardní velikost 85,6 × 54 mm. Všechny
platební karty mají ochranné prvky. Základním prvkem je číslo karty a platnost. Nikomu celé číslo karty
nikdy nesdělujte. I při komunikaci s bankou by po Vás bankéř nikdy neměl chtít celé číslo karty. Dalším
bezpečnostním prvkem je magnetický proužek na kraji karty. Jsou v něm nahrány základní informace. Ten
už se však dnes téměř nevyužívá a byl nahrazen čipem, ve kterém jsou všechny potřebné informace. Oba
prvky však na kartách zůstávají zároveň pro širší použití karet. Protože běžně nemáme k dispozici čtečku
karet, je pro platby na internetu ještě přidaný CVC nebo CVV kód, který najdete na zadní straně vedle místa pro podpis.
Platí několik zásad, které bychom měli při používání platební karty dodržovat. Hlavní zásada je nedávat kartu z ruky. Dále třeba nenosit PIN napsaný v peněžence spolu s platební kartou. Při krádeži bychom
lupiče velice potěšili a rychle by nám vybílil celé konto. Další zásada je neříkat nikomu celé číslo karty,
PIN či CVC kód. Doporučuje se také často si pořizovat výpisy karetních transakcí.
Máme dva základní druhy platebních karet – debetní a kreditní.
Debetní karty jsou karty k běžnému účtu. Čerpají pouze peníze, které máme na účtu. Tyto karty můžeme spravovat také v internetovém bankovnictví. Můžeme si nastavit různá omezení dle potřeby - limity
pro výběr hotovosti v bankomatech, omezení počtu výběrů, omezení počtu plateb a jejich výše, týdně
či měsíčně… Záleží pouze na nás, jak moc chceme omezit placení platební kartou.
Kreditní karty jsou dnes hojně propagované. Odevšad na nás útočí reklamy, že zrovna ta jejich kreditní karta je nejvýhodnější. Nabízí nám širokou škálu různých slev na zboží či služby, slibují vrácení části
z utracených peněz, jen aby nás nalákali. Ale kreditní karta je forma úvěru, takže vždy je spojena
s poplatky a nutností čerpané částky řádně splatit. Kreditní karta má daný úvěrový limit. Systém funguje
tak, že banka půjčí zákazníkovi peníze, on je pak může čerpat prostřednictvím kreditní karty. Jednou za
měsíc je třeba celou čerpanou částku vrátit zpět bance. Za půjčení peněz si banka účtuje poplatky a úroky.
Zatímco vydání kreditní karty bývá většinou zdarma, její vedení už bývá zpoplatněno. Výše ročního
poplatku za vedení karty závisí nejen na podmínkách banky, ale i na typu karty nebo rozsahu doplňkových
služeb a pojištění, které ke kartě banka nabízí. Zapomenout bychom neměli ani na poplatky za správu úvěru, za transakce kartou anebo poplatky za překročení úvěrového rámce nebo nesplacení úvěru. Připlatit
si obvykle budete muset i za vydání duplikátu kreditní karty, změnu PINu anebo prodloužení doby splatnosti. Vše je potřeba pečlivě zvážit a porovnat, abychom si vybrali tu pravou kreditní kartu, která nám přinese
více užitku než potíží.
Sepsala: Michala Šustková

Akce a události
30. 6. – 6. 7. 2017 ZA SAMÉ JEDNIČKY ZDARMA DO ZOO OLOMOUC
Každý premiant, který se přijde pochlubit samými jedničkami, může využít vstupu do
zoo zdarma. Navíc každý školák, který navštíví zoo a pochlubí se vysvědčením, dostane
malou odměnu.
1. – 2. 7. 2017 JÍZDA KRÁLŮ V DOLOPLAZÍCH
Tradiční národopisná slavnost pořádaná hanáckým souborem Olešnica Doloplazy.
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Samotný průvod královy družiny vychází od obecního úřadu v neděli 2. 7. ve 14.00 hodin.
Program celého víkendu je k dispozici na https://jizdakralu.olesnica.cz/.
5. – 6. 7. 2017 HELFŠTÝNSKÁ POUŤ
Na hradě Helfštýn na vás čeká celodenní program plný řemesel a soutěží spojený
s historickým tržištěm.
22. 7. 2017 VEŘEJNÁ CYKLISTICKÁ POZNÁVACÍ JÍZDA MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA
Oblíbená cyklojízda obcemi mikroregionu se zakončením tentokrát v Bystrovanech.
22. 7. 2017 X. ROČNÍK PIVNÍCH A GULÁŠOVÝCH SLAVNOSTÍ VE VELKÉM TÝNCI
Na slavnostech mají návštěvníci možnost ochutnat několik druhů guláše a následně hlasovat pro ten nejlepší či ochutnat pivo z různých pivovarů. Akce se koná v zámecké zahradě ve Velkém Týnci a nebude chybět ani doprovodný program v podobě hudebních
koncertů.
5. 8. 2017 HANÁCKÉ WOODSTOCK A BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN
7. ročník rockového open-air festivalu v amfiteátru ve Velké Bystřici. Můžete se těšit např.
na kapely Buty, Limetal, Krausberry, Plexis, Ozzy Osbourne Tribute a další. Program
tohoto ročníku naleznete na http://woodstock.velkabystrice.cz/wp/.
26. 8. 2017 OŢIVLÉ PAMÁTKY V HANÁCKÉM SKANZENU V PŘÍKAZÍCH
Ukázka ručního mlácení obilí a zpracování lnu s doprovodným programem.
4. - 10. 9. 2017 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V Olomouci v podobě otevřených památek, komentovaných prohlídek, open air koncertů
a divadla. Bližší informace na webových stránkách: http://ded.olomouc.eu/
Tip redakce: V rámci dnů evropského dědictví je 10. 9. na hradě Helfštýn vstup po celý
den zdarma.
SEZÓNA 2017 LETNÍ KINO HLUBOČKY

Přejeme všem, aby si o prázdninách užily co nejvíce z pestré nabídky letních radovánek.
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