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Vážení spoluobčané,
fotografie z titulní strany, jak jste jistě poznali, je pořízena z průběhu stavby cyklostezky do
Mariánského Údolí. Mnozí z Vás se ptáte, proč postupují práce tak pomalu, někdy téměř
vůbec a kdy bude stavba dokončena. Zhotovitel cyklostezky Kareta s.r.o. má dle smlouvy o
dílo stanoven termín dokončení 31. 8. 2018. Tento termín se týká všech stavebních objektů, tzn.
parkoviště, chodník, kousek účelové komunikace a samotné cyklostezky včetně veřejného
osvětlení.  To, že byl asi měsíční výpadek v pracovní činnosti na této stavbě, bylo akceptováno
pouze za podmínky dodržení termínu pro zhotovení stavby. Doufáme, že Vás v příštím vydání
Zpravodaje potěšíme fotkou z hotové cyklostezky.
Na začátku těchto letních dnů budou konečně zahájeny stavební práce na vybudování
nového kulturního domu v naší obci. Po kanalizaci je to druhá největší stavba, kterou většina
členů současného zastupitelstva realizuje, a pevně doufám, že ji bude mít možnost i dokončit.
Bylo ukončeno výběrové řízení veřejné zakázky na stavební práce v počtu sedmi podaných
nabídek. Rozhodujícím kritériem byla nabídková cena, která rozhodla o zhotoviteli. Smlouva
bude podepsána se společností    K-stav stavební a.s., cena díla   27 836 931 Kč bez DPH,
termín pro dokončení stavby je 30. 11. 2019.
S novým kulturním domem získáme kvalitní a kapacitně prostorný sál, který nabídne možnost
provozování halových sportů, jako např. volejbal, stolní tenis, badminton, florbal aj.  Pro chod
kulturního domu bude k dispozici adekvátní zázemí, místní spolky budou moci využívat dvě
samostatné klubovny a bude zajištěno bezbariérové užívání všech prostor kulturního domu.
Novým a doplňujícím účelem budou čtyři dvoupokojové byty v 2. nadzemním podlaží,
s vchodem na opačné straně budovy. Celou vizualizaci si máte možnost prohlédnout na
webových stránkách obce Mrsklesy.  
Protože se stavba nachází v centru obce, především u autobusové zastávky, znamená to,
že nastanou určitá omezení, týkající se pohybu osob v její bezprostřední blízkosti. Žádáme
Vás proto o dodržování vydaných pokynů v souvislosti s používáním přilehlých chodníků. Vše
bude řádně označeno a zabezpečeno.
Další významná investice do obecního majetku je tedy zahájena, a nám nezbývá, než si
popřát, aby byla v požadované kvalitě a včas dokončena.
Nastává čas dovolených, především dva měsíce školních prázdnin. Dětem přejeme krásné
a bezstarostné prázdniny, dospělým hezkou a klidnou dovolenou. Načerpejte během svého
pracovního volna tolik pozitivní energie, aby Vám vydržela až do další dovolené. Mějte
pohodové letní dny.
										

Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta
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INFORMACE Z OBCE
PLATBA STOČNÉHO
Připomínáme občanům, že v letošním roce bude obecní úřad vybírat platbu za stočné již od
července, a to za období od 1. 7. 2017 do 30. 6 2018. Občané, kteří v domácnosti používají
pouze vodu dodávanou vodárenskou společností a nečerpají vodu z jiného zdroje, doloží
fakturační doklad, kde je uvedeno množství odebrané vody. Cena stočného bude vypočtena
podle skutečného odběru pitné vody. Ti občané, kteří používají vodu i z jiného zdroje, nebo
mají studnu, budou platit dle směrného čísla, tj. 35 m3 na osobu a rok. Cena stočného pro
platbu v roce 2018 je stanovena ve výši 20 Kč za 1m3, splatnost do 31. 10. 2018.
DEN MATEK- rozloučení s kulturním domem
Termín svátku matek jsme o měsíc uspíšili, abychom měli kde slavit a nakonec se ukázalo, že
jsme tak spěchat vůbec nemuseli. Jenže tak už to občas bývá. Něco plánujete, ale skutečnost
je úplně jiná. Snad to nikomu nevadilo. Věříme, že se všichni hezky bavili, neboť program byl
obsáhlý a občerstvení bohaté. Jen bylo škoda, že již po vystoupení dětí z naší mateřské školy
se hosté začali jaksi vytrácet a na poslední bod programu tak zůstala jen hrstka lidí. Nevadí,
následující rok bude sice pauza, ale za dva roky budeme moci opět ten krásný svátek oslavující
všechny maminky, společně s našimi dětmi řádně oslavit v novém kulturním domě.
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SENIOŘI NA VÝLETĚ
Ve středu 16. května se parta našich seniorů vydala na celodenní výlet. Na programu byly Nové
Zámky, Horka nad Moravou, Sluňákov a okolí Mladče.  Společně s průvodcem absolvovali
komentovanou prohlídku romantického parku, galerie v přírodě a okolí vzdělávacího centra.
Celý výlet byl takovým hravým a poučným setkáním s přírodou.

STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJKY
Tradice je tradice, a májka se musí sehnat. Ty tam jsou doby, kdy rostly smrky za humny
a nebyl problém, některý pro májku vybrat. Teď už je to mnohem těžší, protože kůrovec
se pilně stará, aby smrk z naší lokality vymizel. Zda budeme mít příští rok smrkovou májku,
je s velkým otazníkem. Letos jsme měli štěstí, mohli jsme svoji májku s děvčaty ozdobit a za
vydatné pomoci mužů postavit. Byla to krásná akce v hezkém a příjemném prostředí u lesa.
Májka zdobila naši obec celý měsíc až do 2. června, kdy byla pokácena. Nyní můžeme pouze
konstatovat: měli jsme krásnou májku!
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BRIGÁDA – jak jsme uklízeli okolí naší obce
Pro úklid okolí naší obce jsme si vybrali opravdu příznivý termín, sobotu 7. dubna, kdy se zároveň
odehrála hlavní vlna dobrovolnických úklidů v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
A my jsme tak byli také u toho. Nebylo to náhodou, neboť u nás v obci je jarní úklid okolí
našeho bydliště již docela dlouhou dobu pravidlem. Dobrovolní brigádníci - muži, ženy, ale i
děti, ve věku od 0 do asi 65 let, po příkopech a v lesíku pod Kovákovem posbírali celkem 2,1
tun odpadu. Za odměnu nám všem svítilo sluníčko a někteří brigádníci si opekli špekáček, který
po dobře vykonané práci přišel vhod. Sladkou tečkou na konec byl oplatek a musíme přiznat,
že po dobře vykonané práci nám všem velice chutnalo. Pro příště zveme pány, kteří spěchali
domů, aby si s námi dali i ten vlastnoručně opečený buřtík. Všem zúčastněným mnohokrát
děkujeme, že pomohli uklidit okolí naší obce a hlavně, že tak ochotně přispěli ke zlepšení
našeho životního prostředí.

Společenská kronika
Narodili se …     
Adam Sklenář, David Alke
Ať se ti mezi námi líbí.
Opustili nás …      
Rudolf Smékal, Jiřina Mikuličková, Zdeněk Faktor, Gabriela Buchtelová
Upřímnou soustrast
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TURISTICKÝ ODDÍL MRSKLESY
V letošním školním roce se turistický oddíl rozdělil do dvou družstev: Žáby a Štěstíčka. Tyto
dva oddíly mezi sebou soupeřily v duchu fair play. Soutěže probíhaly v různých disciplínách:
vědomostní kvízy, testy zručnosti nebo rychlostní soutěže. Všichni se snažili vyhrát, co jim síly
stačily.
Počasí letos přeskočilo ze zimy rovnou do léta, a tak jsme z klubovny brzy vyšli ven - do lesa,
na hřiště nebo k potoku. V lese jsme kontrolovali úrodu šišek a trefovali se do stromů, stavěli
oblíbené domečky pro skřítky a hledali, co do lesa nepatří. A toho jsme teda našly hodně.
Na hřišti jsme si zopakovali bojové hry - útočníci a ochránci, na kapitány, Esymácká hoňka
a další. Využili jsme i nové křídy a zahráli si Bingo a čísla. Obě hry měly velký úspěch, dokonce
i ty nejmladší děti to zvládly a procvičily si číslice. V zápalu boje hry Ruská schovka se nám
podařilo rozbít pikolu – praskl vrut. Ty děti mají někdy ukrutnou sílu. Plánované stavění lodiček
nám bohužel nevyšlo. Vody bylo sice dost, ale nečekaně nás vyhnala od potoka bouřka.
Jako tradičně jsme letos vyrazili pěšky do Velké Bystřice na zmrzlinu. Cesta byla dlouhá a ve
vedru úmorná. Ale malinová a vanilková zmrzlina nás skvěle osvěžila. Usadili jsme se u náhonu
na schodech a užívali jsme si sluníčka. Jen ten vítr nám poněkud překazil plány - sebral Aničce
kšiltovku a zavál ji přímo do náhonu. Zachránit se nám ji už bohužel nepodařilo, zmizela
v propadlišti náhonu. Na cestu domů jsme si dali ještě šmoulovou ledovou tříšť.
Letošní oddíl plánujeme zakončit táborákem, spolu s pečením proslulých hadů. Vyhlášení
výsledků celoroční soutěže bude velkolepé. Všichni si odnesou nějaký dárek a vítězové i další
zajímavé ceny.
Michaela      Šustková

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
CO VŠE SE ZATÍM STIHLO...
V předešlém čtvrtletníku jsem vás, milí spoluobčané, informovala o vzniku pravidelných
setkávání maminek s dětmi. I přes teplé letní dny se v úterky scházíme pravidelně. Jelikož
nám to počasí umožňuje, scházíme se venku. Občas na hřišti u hospody, někdy v nové
zástavbě naší ulice. Naposledy jsme se vydaly s ratolestmi do lesa. Koruny stromů nám poskytly
bezvadný stín a les nemalé množství podnětů pro zabavení zvídavých dětských duší. V březnu
proběhla také větší akce, a to vynášení zimy – Moreny- Smrtky – jak kdo chce. Jelikož jsme byly
v časovém skluzu, udělaly jsme si akci narychlo a dle našich možností. Do budoucna bychom
rády tuto tradici dostaly více i do povědomí ostatních občanů naší vesnice. Při výrobě „smrtky“
se zabavily nejen děti, ale i maminky. Když jsme ji šly pustit na nedaleký potok Vrtůvku, cestou
jsme si všichni prozpěvovali a děti byly nadšené. Smrtku jsme zapálily a poslaly po proudu
vody. Byť ještě nebylo teplo, akce byla prima a věřím, že všichni zúčastnění si to užili.
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Kromě toho, co jsme podnikly spolu, jsme se i zúčastnily jarního úklidu okolí naší obce, což
si myslím také stálo za to. Je neuvěřitelné, co vše se po zimě v příkopech (a nejen v nich)
nachází. Nebuďme prosím lhostejní k přírodě, k okolí, ve kterém žijeme všichni. Především ale
nebuďme lhostejní k dětem a jejich výtvorům, ať už jsou jakéhokoliv rázu. Dětská srdce žijí
každou maličkostí, kterou vyrobí. Je pak smutné a složité vysvětlovat těm malým, že se něco
nedaří, nesmí, nedělá, když ve svém okolí vidí opak. Například, že nemohou předat obrázek,
který tvořily pro svou mámu ke Dni matek. Dětský svět je mnohem citlivější a vnímavější, než
si mnozí z nás umíme představit. Jen si zkusme vzpomenout na své dětské sny a představy.
Důvodem, proč o tom píšu, je upřímné přání maminek, aby se podobné nepříjemné situace
již neopakovaly. Nejde ani tak o ty dospělé, jako o energii vynaloženou dětmi.
V neposlední řadě, bych ráda vám všem spoluobčanům popřát krásně strávené léto,
prázdniny, dovolené. Spoustu radosti, lásky, smíchu a to nejen dětského. Užijte si všichni každý
letní den, co to jen půjde. Upřímně a s pozdravem za naši skupinu
											
Nina Feiková
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
ŘEMESLA, ŽIVNOSTI A PRACOVNÍ ZASTOUPENÍ V MRSKLESÍCH
Od počátku existence obce, který se datuje kolem roku 1364, bylo pro vesnici řemeslo potřebné
především k zabezpečení potravin, služeb, zábavy či zajištění odpočinku. Tak tomu bylo i v
jiných obcích, vyplývalo to z lidských potřeb. Je také samozřejmé, že řemeslo se vyvíjelo podle
požadavků obyvatel, politického systému a především podle zákonu poptávky a nabídky.
V minulosti se lidé na svých hospodářstvích nebo ve svých obydlích snažili být soběstační,
aby se nakupovalo co nejméně a ušetřilo se tak co nejvíce peněz, které se poté vydávaly za
věci a služby, které si sami zabezpečit nemohli. Zkrátka dříve nebyly takové vymoženosti jako
v současnosti, kdy se potraviny nakupují v malých nebo velkých supermarketech, pracovní
prostředky v technických obchodech a služby mohou zabezpečit specializované firmy.
Potraviny dříve pocházely výhradně z vlastních políček, ať už to byly vypěstované brambory,
doma upečený chléb z vlastní pšenice, nebo maso z vlastního chovu prasat, ovcí, slepic či
jiného dobytka. Jak již jsem uvedl, většina potravin bývala z vlastního hospodářství, a tak se
kupovala jen sůl, cukr, koření a věci, které se v domácnosti nemohly vyprodukovat. Dopravu
obstarávali formani na cestách, které byly ve velice špatném stavu, prašné a rozbité, za
deště pak blátivé. Navíc pro poddaný lid platila robota, takže se nejdříve muselo pracovat
na panském a až ve chvilkách volna bylo možné starat se o vlastní hospodářství. Robota
byla naštěstí zrušena po roce 1848 a prostému lidu se ulevilo, neboť zbylo více času pro
vlastní soběstačnost.   Jelikož Mrsklesy byly malou obcí, mnoho řemeslníků nebo živnostníků
zde nebylo. Také podle politického rozložení obyvatelstva byly zastoupeny živnosti. Nyní se
pokusím, spíše heslovitě a nahodile popsat různá řemesla, živnosti a přináležící činnosti tak, jak
jsem o nich získal informace od pamětníků.
Autodopravce pan Hausner (bydlel v domku za Vrtůvkou -bývalý psinec) jezdil ve 30-tých
letech v trhové dny, z dnes již zaniklého Jestřabí a Varhoště, do Olomouce a vozil německé
občany, kteří tam prodávali své zemědělské výpěstky. Břidlicový lom, jenž byl na místě,
známém pod názvem „Šifrovka“, poskytoval obživu nejméně pro desítku občanů, kteří
zpracovávali vyvezený materiál ze šachty a tvarovali jej na pokrytí střech. Dodnes je na tomto
místě spousta břidlicových úlomků a dvě těžební chodby (jedna zatopená, druhá zasypaná,
které jsou údajně velmi hluboké. Musím zmínit, že tyto objekty sice již patří do Přáslavic, ale
protože do Mrskles bylo blíže, vybudovala se vazba spíše do naší obce.
Při mém získávání informací nastala zajímavá situace, neboť jsem zjistil, že dva potravinové
obchody byly v jedné linii. Z mého dnešního pohledu, a z hlediska konkurence, je to zajímavé.
Oba obchody byly vlastně v jedné ulici (od kapličky k obecnímu úřadu). Byl zde český obchod
se smíšeným zbožím (dnes již zbouraný rohový dům), vedený panem Glauderem, a poté jeho
dcerou Drahomírou, provdanou Dvořákovou. Vedle něj fungovalo řeznictví Josefa Dosoudila,
ve kterém pak po manželovi prodávala paní Dosoudilová. Dále pak německý obchod se
smíšeným zbožím U Lopojdů, který vedla paní Mader. Dodnes si někteří pamětníci vzpomínají
na sladkosti, které si v obchodě kupovali. Na konci ulice, v  č.p. 80, byla dokonce mlékárna, jejíž
majitelkou byla paní Číhalíková. Kdybychom se vrátili zpět a stočili se do uličky, fungovalo zde
pekařství pana Františka Finsterleho staršího. A opět milá vzpomínka, že kdo si přinesl nakynutý
chléb, tomu jej rádi upekli. Po roce 1948 bylo toto pekařství zrušeno.
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Fungování hostinců není potřeba rozvádět, protože jim byly věnovány dva články v minulých
Zpravodajích, tedy jen krátce. Německý hostinec na místě dnešního kulturního domu, vedl
jej pan E. Fischer, po něm manželé Malcherovi, ale po válce zanikl. Ve vedlejším domě
v místě staré hasičky bylo provozováno kovářství, jelikož u hostinců zastavovali formani a koně
bylo někdy potřebné znovu překovat. Kovář a podkovář byl občan německé národnosti
pan Langer. Český hostinec funguje dodnes na svém původním místě, provozoval jej pan
Richard Kouřil, poté pan Labounek a dále pak manželé Mádrovi. Později bylo ve vedlejším
domě i řeznictví. Další živnosti byly následující: Kominík pan Machač české národnosti, krejčí
Josef Sigmund byl v roce 1938 zatčen gestapem, mučen a na následky zranění brzy zemřel,
obuvníci pan Černošek a Vlček, stolaři pan Kimmel a Grunt, sedláci pan Reimer v místě firmy
Best, pan Jakoba v místě č. p. 15. Dvě hájovny – pan Tandler, v druhé pan Hajtl, po válce pan
Dvořák. Revír vedl německý občan pan Mačkal. V obci nemohli chybět zedníci, jako např.
pan Šmoldas, ale také umělecká povolání. V čísle 29 žil akademický malíř rakouské národnosti
pan Rudolf Jelínek, který se v 50-tých letech přestěhoval do Vídně. Další osobností byl kaplan
Libor Morbitzer, narozen zde roku 1822. Stal se duchovním, ale zasloužil se velkou měrou o
rozvoj včelařství, které mu bylo celoživotní zálibou. Jeho otec, byl řezbářem a vyráběl dřevěné
nástěnné hodiny a mimo jiné i radniční hodiny ve Velké Bystřici. V čísle 10 existovala dílna, v níž
se vyráběly držáky vánočních svíček a svícínky, majitelem byl pan Julius Mader.
						

Mrsklesy 1932 - pohled na Dvořákův obchod

Rudolf Jelínek, akademický malíř

Velice potřební byli cestáři, zvláště s rozvojem techniky. V zimě to bez nich zkrátka nešlo
a v létě ošetřovali okolí cest. Záměrně nepíši silnic, protože v minulosti byly cesty spíše prašné,
blátivé a zasypané sněhem. Zde byli cestáři pan Pečínka a po 2. sv. válce pan Melč. Nebyla
to žádná lehká práce, v zimě posypat cestu škvárou, kterou vozil na dvoukoláku nebo
z hromádek připravených v létě. V teplém období čistit a vysekávat příkopy, zasypávat díry
v cestě, udržovat funkčnost. Naštěstí nebylo tolik vozidel jako dnes. A jak mi bylo řečeno,
nejhorší byl úsek kopce Kovákov – Mariánské Údolí.  
Prošel jsem většinu řemesel a nyní ještě sklouznu k politickému systému. Nesmíme zapomenout
na školu, která zde byla jak česká, tak i německá Byly tu jednotřídky i dvoutřídky a mateřská
škola. Českou školu vedl řídící učitel pan Kutra, neměckou pan Niemetz. Vedoucí politické
orgány tu také často měnily pozice. Po 2. sv. válce byl úřad Národního výboru v č. p. 78,
v tomto domě bydlel i pan Tempír, který zvonil v kapličce 6h, 12h, 18h, podle svých přesných
„cibulových“ hodinek a fungoval i jako obecní hlídač.

Zpravodaj obce Mrsklesy                                                                                                                 10

Záměrně ještě vzpomenu na jednu živnost, která tu nebyla a tou je holičství. Obec ale ani
tak nebyla ošizena a holič pan Sedláček dojížděl jednou týdně (ve středu) ze zaniklé obce
Jestřebí.   
										
V období socialismu byly živnosti a řemesla politickým režimem prakticky zlikvidovány, a až
na malé výjimky, bylo téměř nemožné oficiálně podnikat. Po revoluci došlo k oživení živností
a řemesel, ovšem s podnikáním to bylo jako na houpačce. Zvláště jedna chvíle byla pro
živnostníky velice kritická, neboť začátek podnikání je vždy náročný a těžký a kdo neměl silný
kapitálový základ, zkušenosti či praxi, brzy skončil. Spousta živností proto zanikla.  Nyní se dá
říci, že kritická doba již skončila a o živnostníky je opět velký zájem. Musíme ovšem vědět koho
si vybrat, ne všichni jsou odborníci na svém místě. Pořád však platí, že šikovný odborník, je
žádaný a vytížený, a tak bývá obtížné jej získat….
Roman Sedláček

TJ SOKOL
DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC
Jako každý rok, tak i letos, jsme stavěli máj a pálili čarodějnici. Akce proběhla v pátek 28.
dubna 2018. Průvod čarodějnic a čarodějů vycházel od kapličky nevelký, ale protože se
cestou přidali další, na Kovákov došel už v hojném počtu. Navázaný věnec byl pěkný a děti jej
ještě dozdobily mašlemi z krepového papíru.  Za darovaný kmen stromu a chvoj na věnec moc
děkujeme. Pánové mají stavění již nacvičené, a tak májka stála, než jsme stačili mrknout.  Pro
děti byly připraveny i další aktivity na hřišťátku, jako malování na obličej nebo polní chemická
laboratoř. Vyráběly v ní třeba modelovací hmotu z domácích surovin (prášek na praní a jiné
tajné ingredience).  Po upálení čarodějnice se opékaly špekáčky. Počasí vyšlo opět ukázkové.
TURISTICKÝ DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJKY
Májku, kterou jsme si postavili koncem dubna, si musíme také skácet. Kácení májky ale ještě
předchází dětský den a jako „turistický“ ho plánujeme již šestým rokem. Pro nás je to méně
náročné na přípravu, ale snažíme se, aby byl pro rodiče i děti zajímavý. Letos jsme vyrazili
vlakem do Olomouce. Jako první jsme zavítali do Pevnosti poznání. Většina dětí tam sice
již byla, ale expozice jsou natolik zajímavé, že není na škodu se tam občas vrátit. Děti starší
10-ti let navštívily Strašidelný dům a myslím, že si odnesly pár strašidelných zážitků. Jelikož nás
čekalo hodně pěší chůze po rozpálené Olomouci, tak jsme zavítali do Zmrzlinária, kde si děti
vybíraly z 20 druhů zmrzliny, která byla opravdu výborná. Cestou na vlak se děti ještě vyřádily
na několika dětských hřištích. Ač se to nezdá, tak jsme nachodili necelých 12 km. Původně
jsme chtěli jet autobusem do Lošova a pak pěšky do Mariánského Údolí, ale plán jsme kvůli
velkému horku nakonec přehodnotili a domů jsme se vrátili vlakem. Jen je škoda, že nás nebyl
větší počet, výletu se zúčastnilo 9 dětí a stejný počet dospělých.
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Od 17.00 hodin se na Kovákově konalo kácení májky, které mívá zpravidla nižší účast než
stavění májky. Opět bylo připraveno bohaté občerstvení včetně špekáčků k opékání pro
všechny zdarma. Májku se, jako každý rok, podařilo úspěšně skácet a všichni jsme si pak
užívali krásný podvečer, v pozdějších hodinách dokonce i déšť a poslední nadšenci odcházeli
domů až kolem půl druhé ráno. Všem děkujeme za účast na našich akcích a pro příští rok
opět připravíme den plný turistiky a budeme si přát, aby se tentokrát zúčastnilo více dětí.
VELIKONOČNÍ DÍLNA
I přes velice slabou účast na letošní již 9. velikonoční dílně, konané v sobotu 24. března 2018,
jsme měli co nabídnout. Byla připravena rozmanitá nabídka výrobků k zakoupení i možnost
vlastnoruční výroby dekorace, návštěvníci mohli zdobit kraslice na 13 způsobů nebo si uplést
pomlázku. Naštěstí opět dorazily naše seniorky na kafíčko se zákuskem a tak alespoň domácí
bufet zmizel téměř beze zbytku.

SBĚR ŠROTU
V sobotu 26. května 2018 proběhl sběr šrotu. Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili.
Celkem jste nám věnovali 3.960 kg železného šrotu, výtěžek z něj významně posílí náš rozpočet.
My jej využijeme především na dětské akce, jako je právě Turistický dětský den, Rozloučení
s prázdninami, Hledání skřítka Podzimníčka, Drakiádu a opékání brambor, nebo Lampionový
průvod. To jsou totiž akce, které děti ještě letos čekají.
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ DĚTI
LÉČIVÁ MOC BAREV
Šedivé období roku končí a přichází doba barevná! Už bylo také načase. Barvy totiž nejen
svět zkrášlují, ale také dělají dobře naší duši a tělu. Léčení barvami neboli „kolorterapie“, proto
patří mezi alternativní léčebné metody. Využívá působení barev na naši psychiku i na tělesné
funkce.
Vědci zjistili, že například červená barva způsobuje zrychlení krevního oběhu, zvyšuje krevní
tlak a povzbuzuje chuť k jídlu. Naopak modrá nás tlumí a zklidňuje, a dokonce i pomáhá
při migréně. Oranžová zlepšuje náladu, zahřívá a uvolňuje naše tělo. Žlutá prý povzbuzuje
paměť a chuť se učit. Zelená je barvou regenerace a harmonie, pomáhá proti bolesti. Ať
už je tedy Vaší oblíbenou barvou jakákoli, je dobré dát jim ve svém životě prostor a nebát
se alespoň občas vystoupit ze zaběhlých stereotypů. Zkuste si pro začátek zpestřit byt třeba
pestrobarevnou kytičkou nebo barevně výraznějšími bytovými doplňky.

DUHOVÝ TÝDEN V MŠ
V souvislosti se Dnem země, který letos vyšel na 22. dubna, jsme si v MŠ udělali Duhový týden,
který měl dětem nejen přiblížit základní barvy, ale také připomenout důležitost přírody kolem
nás a všeho, co nás každý den obklopuje.
Aby se dětem barvy vryly do paměti, každý den jsme se všichni oblékli do jedné z barviček
a konkrétní barvě jsme věnovali celý den.
Pondělí bylo žlutooranžové a celý den patřil slunci a žluté barvě. Broučci i Berušky si vytvořili
slunce, na které potom lepili barevné proužky duhy. Snažili se vymyslet, co kolem nás je žluté
a nemůže být nikdy jiné – třeba pampelišky, kuřátka, banán a na mapě například poušť.
Úterý bylo červené, v duchu srdíček. Připomněli jsme si, že červená je také krev, nejdůležitější
tekutina pro život, nebo jahody, třešně a beruška.
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Středa patřila modré barvě, která na mapě značí vodu, další velice důležitou tekutinu pro
život. Modrá je pomněnka, chrpa, obloha nebo máminy oči.  Do MŠ ten den přijel pan Taraba,
zahrát nám pohádku O třech vlasech děda Vševěda, a ač to byla jistě pouhá náhoda, pán
s maňásky měl na sobě také modré tričko, a tak k nám dokonale pasoval. Pohádka se všem
moc líbila.
Duhový čtvrtek patřil duze a všem barvám, které se na ní vyskytují. Zbylo nás ve školičce
málo, protože skupina dětí jezdí ve čtvrtek do aquaparku plavat. Zahráli jsme si různé hry o
barvičkách, třeba „Čáp ztratil čepičku“ a ohromně jsme se při tom nasmáli.
Pátek byl v duchu zelené barvy, zpívalo se a tančilo. Zahrála se Travička zelená. A protože
nám přálo počasí, mohli jsme si zelený pátek užívat i na zahrádce, na trávě. O zelené barvě
už víme, že na mapě značí nížiny, a že tráva, jehličí, špenát, salát a ještě jiné dobroty jsou také
zelené.
Hodně jsme se toho během celého týdne dozvěděli, poznali, naučili a už umíme dobře
poznávat barvy kolem nás. Maminky nám moc pomáhaly, protože opravdu všechny děti
měly na sobě vždy správnou barvu trička. Děkujeme!
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ZVEME VÁS
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Srdečně zveme všechny děti a dospělé na akci pořádanou společně s TJ Sokol Mrsklesy
Rozloučení s prázdninami. Sejdeme se v sobotu 25. srpna 2018 v 15.00 hodin ve sportovním
areálu. Pro děti bude připraven bohatý program, něco málo také pro dospělé, večer nás
čeká táborák s opékáním špekáčků a na závěr tradiční diskotéka. Bohaté občerstvení pro Vás
bude připraveno po celou dobu akce.
DEN MIKROREGIONU
V sobotu 11. srpna se koná Den mikroregionu Bystřička, spojený s veřejnou cyklistickou jízdou.
Pro cyklisty tato akce začíná v dopoledních hodinách a její závěr bude v odpoledních
hodinách ve Svésedlicích. Podrobnosti a pokyny pro cyklisty včetně odpoledního programu,
budou zveřejněny na plakátech a webu obce.
TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA - 4. ročník
V neděli 9. září 2018 v 11.00 hodin zveme všechny výkonnostní a rekreační sportovce na
4. ročník běžeckého závodu Vrtovem, s délkou trati 11 km, který je organizován za podpory
Obce Mrsklesy a města Velké Bystřice. Příchozí se mohou zúčastnit běhu na 6km. Registrace
proběhne v den závodu ve Sportovním areálu v Mrsklesích. S přesnými informacemi o tomto
závodu bude veřejnost seznámena prostřednictvím obecního rozhlasu a  Facebooku.
Za pořadatele                                        
Pavlína Jedenástíková
MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA
TJ Sokol Mrsklesy Vás zve v sobotu 14. července 2018 na turnaj v malé kopané Memoriál
Františka Řezníčka. Rozlosování bude probíhat od 8.00 do 8.45 hodin. Startovné činí
1000 Kč a zahrnuje 2 hřiště s umělým povrchem, občerstvení, sprchy, šatnu a cenu pro každý
tým. Vítězný tým 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 11. července 2018.
HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
Srdečně zveme všechny děti v sobotu 22. září 2018 od 14.30 hodin do sportovního areálu
v Mrsklesích na Hledání skřítka Podzimníčka. Tak jako každý rok, je potřeba skřítka vzbudit,
aby nezaspal začátek podzimu. Program zahrnuje plnění úkolů v lese, probouzení skřítka
a tvořivou dílnu. Upozorňujeme, že v případě nepříznivého počasí se akce ruší
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Základní škola Doloplazy, okres Olomouc
příspěvková organizace

 783 56 Doloplazy 145  zs.doloplazy@email.cz  734 396 961 IČ 70989397

Virtuální Univerzita třetího věku
Motto:“ Výuka přichází za
seniore m“

Zájmovému
sebevzdělávání seniorů formou
virtuálního studia se věnuje při
ČZU v Praze–Suchdole skoro
4200 studentů-seniorů ve 220
střediscích po celé republice. Je
to ideální příležitost pro většinu
seniorů z měst i venkova k
aktivnímu využití volného času.
Studenti VU3V studují celkem
v 6 semestrech, tj. 3 roky, které
zakončují slavnostní promocí na
partnerské univerzitě .

Konzultační středisko VU3V ZŠ Doloplazy - zimní semestr 2018/19
bude zahájen 25.9.2017 ve 14 hod. v ZŠ Doloplazy (zápis na přednášky,
platba).
Studijní témata: Hudební nástroje (2.10. od 14 hod. – 1.přednáška)
České dějiny v souvisl.- II. (2.10. od 15 hod.- 1. přednáška)
Konzultační středisko VU3V Krajské rady seniorů KÚ Olomouc při
ZŠ Doloplazy – zimní semestr 2018/19 bude zahájen 26.9.2018 v 15 hod.
v kongresovém sále KÚ Olomouc(zápis na přednášky, platba)
Studijní téma:
České dějiny v souvisl.- I. (4.10. od 15,30 – 1. přednáška)
Přednášky (celkem 6) jsou v dvoutýdenních intervalech. Noví
zájemci se mohou informovat na výše uvedené e-mailové adrese nebo
telefonovat.
Více na www.zsdoloplazy.cz

Obec Mrsklesy
64990940

36,182 tun
937 286 MJ
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