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Vážení spoluobčané,
     začátkem nového ročníku Zpravodaje mi dovolte uvést několik statistických údajů týkající
se naší obce. Naše obec čítá k 1. 1. 2018 celkem 689 obyvatel, což je o osm lidí více, jak
v roce minulém. Během minulého roku se narodilo šest dětí a tři spoluobčané nás opustili. Tyto
údaje nám dokladují stálý pomalý nárůst obyvatel, který je velmi příznivý.  
      Obec bude v roce 2018 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 43 mil. Kč. Hlavní
investicí tohoto roku bude vybudování cyklostezky a chodníku z Kovákova do Mariánského
Údolí, zahájení výstavby nového kulturního domu a opravy obecního majetku. V jarních
měsících začneme s opravou oplocení hřiště na Kovákově a boudy na občerstvení, do
prázdnin bychom rádi provedli i stavební úpravu stánku na občerstvení ve sportovním areálu.
Někteří z Vás si možná všimli nového můstku přes Vrtůvku, který jsme postavili vlastními
silami, a protože má ocelovou nosnou konstrukci, jeho životnost bude mnohem delší než
deset let. Stále je co vylepšovat a hlavně udržovat. Obecní majetek se v tomto volebním období
opět navýšil a o to důležitější je jeho údržba. Občas slýcháváme, že nejsme vždy nakloněni
požadavkům našich občanů, a že obec má dostatečně velké finanční rezervy na to, aby
mohla občanům vyjít vstříc. V takových případech jde většinou o jednotlivce, kteří řeší
především svůj vlastní zájem.  My jsme ve funkci pro celou obec, a proto vždy musíme brát zřetel
na všechny její občany. Pořád platí pravidlo, že úspory se lehce utrácejí, ale těžko udržují.
Naším úkolem je účelně investovat do majetku obce a postarat se o to, aby měla obec
dostatek naspořených financí i do budoucnosti.
V tomto měsíci téměř polovina našich domácností dostala do výpůjčky požadované nádoby
na separovaný odpad, plast a papír. Tento individuální systém sběru plastů a papíru z
domácností, bude zajištěn pouze 1x za měsíc. První svoz se uskuteční v dubnu a přesný termín,
kdy je potřeba připravit nádoby k vyprázdnění, stejně jako komunální odpad, bude oznámen
prostřednictvím obecního rozhlasu.
    Přejeme Vám krásné jarní dny a nám společně, ať si život bezdůvodně neztrpčujeme.
                                                                                                                   Marie Liberdová, starostka
                                                                                                             Petr Stratil, místostarosta
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INFORMACE Z OBCE
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 28. dubna 2018 se uskuteční v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu v určený čas na obvyklých místech.
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 - kaplička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 11.00 do 12.00 hodin
Do velkoobjemového kontejneru 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 - kaplička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .od 8.40 do 8.55 hodin
V uvedenou dobu na stanovená místa dopravte určený odpad. Ukládání odpadu na
jednotlivá místa před stanovenými časy je z bezpečnostních a manipulačních důvodů
zakázáno!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Srdečně děkujeme za vřelé přijetí našich koledníků a hlavně za finanční pomoc potřebným.
Díky Vaší štědrosti jsme mohli předat Charitě Olomouc překvapivou částku 17 172 Kč.
Tato částka je nejvyšší za celé období této charitativní činnosti. V olomouckém děkanátu
se podařilo vykoledovat 1 650 184 Kč, což je také více jak v loňském roce. Třetinu vykoledované
částky použije Charita ČR a Arcidiecézní Charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů
u nás i v zahraničí a zbylá část sumy se vrátí do olomouckého regionu. Konkrétně bude
podpořena domácí hospicová péče, budou vytvořeny nové prostory pro starší nemocné
lidi bez domova, rekonstrukce sociálních bytů a rovněž i podpora volnočasových aktivit dětí
z rodin ohrožených sociálním vyloučením.
Poděkování patří i těm, kteří dobrovolně pomáhali s organizací Tříkrálové sbírky v Mrsklesích
a společně s dětmi obcházeli Vaše domovy. Jsme upřímně rádi, že tuto službu ochotně
s koledníčky vykonali. Naši koledníčci dostali za velmi dobře splněný úkol odměnu a tou bylo
hravé odpoledne v zábavném parku Krokodýlek.  
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Společenská kronika
Narodili se…
Jakub Doležal, Daniel Liberda, Ela Štembírková

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Opustili nás …
Marie Slámová, Marie Kuszpitová, Kazimierz Kuszpit, Zdenka Grůzová

Upřímnou soustrast

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI (aneb nová událost, která se stává pravidelnou)
Milí spoluobčané, jsem potěšena, že se s vámi mohu podělit o myšlenku, kterou měla v hlavě
spousta maminek na rodičovské dovolené, včetně mě. Z vícero stran jsem vnímala „touhu“
trávit společný čas v kolektivu dětí, které jsou  ve stejné věkové kategorii a jejichž maminky
jsou s nimi doma. Nevím přesně, který byl ten impuls, ale šla jsem se zeptat paní starostky, zda
by bylo možné jednou v týdnu využít obecní prostory právě pro tato setkání. Shodly jsme se
v názoru a nic tak nebránilo tomu, udělat z myšlenky čin. Za pomoci Facebooku jsme vytvořily
skupinu, která má nyní 16 členů (maminek) a každé úterý se scházíme v kulturním domě.
Tímto chci všem maminkám, které se účastní, moc poděkovat za to, že naše snaha není
marná. Zároveň pro ty z vás, které byste se rády přidaly, ale nemáte facebookový profil,
píši informace a pozvání zde. Skupina s názvem „Kafíčko“ se schází vždy v úterý od 9 do
11 hodin v kulturním domě. Jde o neformální setkávání maminek na rodičovské dovolené
a jejich ratolestí.
V první řadě chceme seznámit děti stejné generace, které na sebe budou nadále narážet
minimálně v mateřské škole. V druhé řadě chceme dát možnost seznámení maminkám mezi
sebou v jedné obci, ve které žijí se svými rodinami. Věřím, že každý pokus se počítá. Když
budeme chtít, můžeme spolu mnohé zažít.
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POSTŘEHY Z OBCE
V lednu se v naší části obce Kovákov stala dopravní nehoda. Počasí v ten den nebylo zrovna
příznivé, navíc se stmívalo. Tímto bychom rádi apelovali na občany, aby nepodceňovali
reflexní prvky. Situaci mezi Kovákovem a Mariánským Údolím bude řešit cyklostezka, s jejíž
výstavbou se začne nyní v březnu. Stane se, že se do cesty autu připletou i zvířata. Když
k takové nehodě dojde, nebuďme lhostejní. Pokud je v našich silách zvíře z komunikace
odstranit, je na místě to udělat.  My se na to nebudeme muset dívat, jen proto, že se přece
jedná o veřejnou komunikaci, která náleží obci. Všichni jsme její součástí, pokud zde bydlíme.
         Nina Feiková
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
KULTURNÍ DŮM, DŘÍVĚ NĚMECKÁ HOSPODA V OBCI MRSKLESY
Dnešní vyprávění bude sice kratší, ovšem k aktuálnímu tématu, neboť na jaře se s původní
stavbou Kulturního domu rozloučíme a můžeme se těšit na zbrusu nový objekt. Nepředbíhejme
však a vezměme to od začátku.
Nejstarší informaci o existenci této budovy jsem objevil na mapě, která visí na zdi našeho
obecního úřadu. Již v roce 1834 (tedy již před 184 lety - což je impozantní) je zde zaznamenána
jako dům s číslem popisným 33. Lze předpokládat, že tato budova sloužila především jako
hospoda a pro kulturní vyžití místního obyvatelstva. Informace od místních pamětníků sahají
do období 2. světové války, kdy se hovoří o existenci německé hospody, kterou navštěvovalo
především německé obyvatelstvo Mrskles. V předsálí byl výčep, tudíž hosté mohli trávit čas
tam nebo i na dnešním sále. Hospoda fungovala také jako zájezdní hostinec, vedle ní byla
dříve i kovárna. Obojí sloužilo jako zastávka pro formany, kteří tudy projížděli s koňskými povozy.
Pamětníci mluví o místě na trase Olomouc – Mrsklesy – Varhošť. Pamatují se na koryta pro
napájení tažných koní a možnosti občerstvení na této cestě. V tom byla tato hospoda ostatně
značně podobná s protější českou hospodou, o níž jsme psali v minulých článcích Zpravodaje.
Dochovaných informací od pamětníků je opravdu velice málo, také z toho důvodu, že
původní majitelé byli po 2. sv. válce odsunuti. V období války byli majiteli hospody němečtí
občané, původně jím byl pan E. Fischer, po něm vedli hospodu manželé Malcherovi. Po
osvobození byl jejich majetek konfiskován a následoval zmiňovaný odsun německého
obyvatelstva. V hospodě fungoval velký sál, jeviště, později i kino (dodnes najdeme
ve zdech promítací otvory). Po válce zůstala německá hospoda zavřená a již nikdy
neobnovila svoji činnost. V budově byl i nájemní byt. Rodina, která jej využívala, se kolem
roku 1959 vystěhovala a od té doby zde začal fungovat samostatný Národní výbor obce
Mrsklesy. Celý objekt tak začal sloužit veřejnosti a stal se z něj náš Kulturní dům. Součástí
domu byla i cihlová stodola, ve které stával pohřební vůz pro obecní potřeby. Nemohu
nezmínit, že zde také existovala stará hasičská zbrojnice, kde měli hasiči uskladněna svá
zařízení, vozidla, apod. Zbrojnice zde fungovala až do roku 1968, kdy se hasiči přemístili do
nově zbudované hasičky, která je v současnosti technickou budovou pro potřeby obce.
V 50. letech proběhla oprava kulturního domu, o kterou se postarali svazáci a dobrovolně
také občané obce.
Dnes je již velmi těžké získat informace o tom, jak se tvář tohoto objektu postupem času
měnila. Jisté je jen to, že v těchto prostorách kdysi fungovala knihovna, na sále bylo možné
hrát divadlo a promítat filmy. Dodnes se v sále pořádají kulturní akce, jako šibřinky, zábavy,
sokolské akce, a jiné.
A nakonec taková perlička. Kdo si pamatuje, že v místě autobusové zastávky u Kulturního
domu stávala za války trafika?        
      
  Roman Sedláček              

dobrovolní brigádníci

rok 1960 - volby do MNV, ONV, KNV
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ DĚTI
„Zima ve své bílé kráse chce dál vládnout krajině
a už jaro usmívá se nesměle a nevinně.
Slunce ještě nezahřeje, trávu kryje led a sníh,
ale jaro už se směje sněženkami v ulicích.
Ruka ještě pořád zebe a mráz štípe do tváří,
jaro už se culí z nebe – tak ať se nám vydaří!“

Letošní zima byla opravdu lakomá na sníh a dělala drahoty, než poslala na zem nějakou
sněhovou vločku. Jeden den v lednu byl však jedinečný, opravdu sněhový, a tak jsme s dětmi
využili naši zahradu ke stavbě sněhuláků, koulovačce, jízdě na bobech a jiným radostem
se sněhem a na sněhu.
Dalo by se říci, že letošní průběh zimy by se dal vyjádřit slovy klasika:  „Tento způsob zimy zdá
se mi být poněkud nešťastným…“
a tak jsme se rozhodli, že když nemáme sníh venku, budeme si o něm alespoň povídat, zpívat
a tancovat. Prohlíželi jsme si obrázky zimy jako z pohádky, takové, jakou bychom si všichni
přáli. Tyto obrázky maloval známý malíř a ilustrátor Josef Lada a paní knihovnice nám jich při
prohlížení v knihovně ukázala opravdu mnoho. A protože zima i nadále nepřicházela, snažili
jsme se ji přivolat naší oblíbenou písničkou „Obloha je plná mraků, hustě sněží celý den,...“.
Ve třídě jsme si hráli s papírovými koulemi, stavěli sněhuláky z různých materiálů, lyžovaly
na papírových lyžích a také jsme si užili naši “ školičkovou zimní olympiádu“.
OLYMPIJSKÉ NOVINY
Tak jako celý svět i my žijeme olympiádou, fandili jsme našim sportovcům, prožívali s nimi nejen
jejich úspěchy, ale i jejich zklamání. A proto jsme se rozhodli, že si uspořádáme mini olympiádu,
aby i děti nasály atmosféru soutěžení, důležitosti fair-play a hlavně sdílení zážitků se svými
kamarády.
Olympijské hry jme zahájili tradičním zapálením ohně ve stadionu, speciálně připraveném pro
tento okamžik. Celý obřad doprovázela olympijská hymna, jásot a mávání dětí. U olympijského
ohně jsme složili slib, že budeme hrát čestně a dodržovat daná pravidla. Popovídali jsme si
o tom, co to olympiáda je, kde se koná a co je její hlavní myšlenkou.
První disciplínou pro naše sportovce byly skoky na lyžích. Každý se závodníků si musel
připravit svůj závodní dres a to v podobě, šály, čepice a rukavic. Závodník nastoupil
na připravenou startovní čáru a skokem z místa se snažil doskočit co nejdále. Diváci na
tribunách šíleli nadšením a fandili, co jim plíce stačily. A nepodceňujte naše děti, protože
skákaly opravdu daleko. Na děti čekal stupínek vítězů, medaile a sladká odměna.Druhou
disciplínu představoval biatlon. Každý závodník se oblékl do dresu, nahodil na záda
pušku, nasedl na běžky a vyrazil ke střelnici. Běžky představovaly dva papíry formátu A4
a při střelbě se shazovaly molitanové kostky pomocí pěnových míčků. A aby děti viděly, že je
opravdu možné takto závodit, zapojily se do soutěže i paní učitelky a ukázaly, že to jde, ale
není to nic jednoduchého. Vítězové se opět postavili na stupínky vítězů, odnesli si zasloužené
medaile a odměnu v podobě svítícího náramku.
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Třetí, královskou disciplínou byl curling. Závodníci byli rozděleni do čtyř skupin. Cílem bylo
dostat svůj „kámen“ co nejblíže k vytyčenému středu. Každý závodník měl dva pokusy
a počítal se ten lepší. Do finále postupovali ti, kteří se umístili na první a druhé pozici. Královnami
této disciplíny se staly naše holky, které obsadily první dvě příčky a to jak za třídu Berušek tak
i Broučků. Děvčátka, gratulujeme!
A tak v duchu hesla Emila Zátopka: „Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě z plných plic!“
si i naše děti zasoutěžily a bojovaly o medaile naplno a stejně tak fandily a povzbuzovaly své
kamarády. Byl to parádní týden a všichni jsme si ho moc užili.
A protože i v běžném životě nemůžeme být vždy první, byly i pro všechny ostatní skvělé
závodníky připraveny medaile, diplomy a pexesa.

ZÁPIS DO ŠKOLY
Rok se s rokem sešel a máme tady zase období, kdy se nejčastěji skloňuje slovo ZÁPIS. A to zápis
do 1. ročníku ZŠ. Letos se nám podařilo uskutečnit besedu pro rodiče budoucích školáčků, na
kterou jsme pozvali psycholožku PhDr. Jitku Petrovou Ph.D., která rodičům podala vyčerpávající
informace ohledně přípravy dětí do 1. třídy. Informovala rodiče o důležitých aspektech
týkajících se školní zralosti - jazyková vybavenost, vědomosti odpovídající věku dítěte, a třeba
celková samostatnost dítěte. Beseda probíhala v příjemné a uvolněné atmosféře u kafíčka
a čaje s domácími koláčky.
Děti z naší mateřské školy se každým rokem ještě před zápisem jedou podívat do Masarykové
ZŠ ve Velké Bystřici na své starší kamarády, kteří už do 1. třídy chodí od září, aby se ve škole
rozhlédly, prohlédly si třídu, a třeba i paní učitelku, protože tam za krátký čas přijdou spolu
s rodiči, zapsat se do té veliké školy.
Ještě než přijde konečně to krásné jaro, prožijeme spolu super karneval, a také začneme
jezdit do Olomouce do aquaparku učit se plavat.
„Sněhuláku, utíkej,
jaro už nám přivolej,
zimy bylo dosti,
už máš po radosti!“
Všem přejeme krásné, slunečné a příjemné jaro,
MŠ Mrsklesy
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TJ SOKOL
ŠIBŘINKY A DĚTSKÝ KARNEVAL
Letošní Šibřinky i Dětský karneval, které se konaly ve dnech 3. a 4. března 2018, byly poslední
na minimálně následující dva roky, neboť se bude budovat nový kulturní dům, který nám
poskytne lepší zázemí pro pořádání akcí a také větší sál.
Tentokrát se sešlo celkem 25 masek, a tak měla kapela YANTAR BAND z Velké Bystřice opravdu
nelehký úkol, vybrat tu nejlepší.
Součástí programu byla bohatá tombola, ve které se sešlo více jak 65 cen, všem sponzorům
za dary do tomboly děkujeme.
Naše akce jsou oblíbené také díky výbornému domácímu bufetu, který nabízí zákusky,
chlebíčky a chuťovky.

Program Dětského karnevalu i letos zajistila agentura, která připravila program s piráty. Pro
děti jsme připravili malování na obličej zdarma, rodinné focení za poplatek, sladkosti, domácí
cukroví, zkrátka báječné odpoledne pro děti i jejich rodiče.

Zpravodaj obce Mrsklesy                                                                                                                 10

Začínající jarní prázdniny naštěstí neovlivnily účast na obou akcích, a tak si myslím, že jsme se
výborně rozloučili s naším kulturním domem a už teď se těšíme na ten nový.

ZVEME VÁS
DEN MATEK
Všichni jste srdečně zváni dne 14. 4. 2018 v 14.30 hodin do kulturního domu v Mrsklesích na
společnou slavnost Dne matek.  Při této příležitosti se také rozloučíme s touto již historickou
budovou. Na programu je vystoupení dětí z mateřské školy, dětského národopisného souboru
Haná, pobaví vás klaun a hudební skupina Veselá bída. Večerní program připraví TJ Sokol
Mrsklesy. Občerstvení bude zajištěno.
BRIGÁDA – ukliďme společně okolí naší obce
Jaro je tady a my jako každoročně myslíme na úklid okolí naší obce. Nepořádek kolem cest
je potřeba uklidit, než jej přikryje nově vzrostlá tráva. Pojďte s dětmi na brigádu a ukliďme
společně naše okolí, zároveň tak uděláme něco pro zkvalitnění našeho životního prostředí.
Sraz všech účastníků je v sobotu 7. dubna v 14.00 hodin na křižovatce u parčíku v Mrsklesích
a ve stejnou dobu na Kovákově u dětského hřiště. Nezapomeňte si s sebou vzít rukavice
a dobrou náladu. Pro všechny účastníky bude odměnou malá sladkost a opékání špekáčků.
STAVĚNÍ MÁJE A DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC
TJ Sokol Mrsklesy Vás ve spolupráci s obcí Mrsklesy srdečně zve na tradiční stavění májky a slet
čarodějnic, které se uskuteční v pátek 27. dubna 2018 od 18.00 hodin na Kovákově. Každá
pomocná ruka je vítána a pro děti i dospělé bude připraven táborák, kabanos k opékání
a večer stezka odvahy. Klacky na opékání špekáčků a baterky si vezměte s sebou.
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VELIKONOČNÍ DÍLNA
V sobotu 24. března 2018 se na Vás již podeváté těšíme od 14.00 hodin na naší Velikonoční
dílně. A co že to zase letos budeme dělat? Můžete si vyzkoušet zdobení kraslic, 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 dospělé.
V sobotu 2. června 2018 se koná TURISTICKÝ DĚTSKÝ DEN a KÁCENÍ MÁJKY na Kovákově.
Podrobné informace zveřejníme před akcí na našich webových stránkách a veřejných
vývěskách.
Během měsíce května proběhne SBĚR ŠROTU - termín bude upřesněn a zveřejněn na našich
webových stránkách, občany budeme informovat také místním rozhlasem.

SK MRSKLESY
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Přejeme vám všem veselé Velikonoce!
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