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Vážení spoluobčané,
máte před sebou další číslo obecního čtvrtletníku, kterým zahajujeme již 10. ročník jeho vydání.
U zrodu vydání obecního Zpravodaje byli lidé, z nichž většina se na jeho tvorbě již nepodílí.
Přesto jim alespoň touto cestou patří poděkování.
Nový ročník zahájím jako obvykle několika statistickými čísly. Naše obec má k 1. 1.2019 celkem
681 obyvatel, což je o 8 méně oproti stejnému datu roku 2018. Po hodně dlouhé době tak
nastal pokles v počtu obyvatel. Je to ale ovlivněno především nebývale vysokou úmrtností.
V roce 2018 nás opustilo celkem 15 spoluobčanů, s radostí jsme naopak přivítali 7 narozených
dětí.
Obec bude v roce 2019 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 51 400 000 Kč, který
zastupitelstvo v únoru navýšilo o 10 000 000 Kč, a to z důvodu finančního převodu uložených
prostředků. V minulém roce jsme se rozhodli pro docela velkou investici do majetku obce,
kterou je stavba nového kulturního domu, v letošním roce si právě tato stavba vyžádá většinu
z rozpočtu.
Nově připravujeme další investici do výstavby 3 řadových rodinných domečků, v ulici vedoucí
k domu bydlení pro seniory. Ty by měly navazovat na novostavbu domu, který již stojí hned
nad garážemi. V současné době bude zadáno vypracování projektové dokumentace pro
zadání stavby a v podzimním čase může být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Zastupitelstvo obce Mrsklesy na svém 3. zasedání, konaném dne 25. 2. 2019, rozhodlo
o zapojení naší obce do sdružení obcí společně s Městem Velká Bystřice a Obcí Hlubočky,
a to za účelem vybudování přírodního koupaliště v lokalitě Hlubočky – Burk. Toto sdružení bude
rovnocenné, každá obec se bude 1/3 podílet na nákladech pořizovacích i provozních. Již od
roku 2013 se zamýšlí vybudování přírodního koupaliště – biotopu, a to ve vzájemné spolupráci
těchto tří obcí v lokalitě Burk, katastrální území Hlubočky. Studie přírodního koupacího biotopu
včetně potřebného zázemí byla vypracována již v minulosti. Celková odhadovaná investice
by se měla pohybovat od 20 do 30 mil. Kč, výsledný rozpočet bude stanoven dle velikosti
tohoto koupaliště. Tu zatím nemůžeme přesně určit, neboť vše závisí na úspěšnosti výkupu
potřebných pozemků, který byl nyní zahájen.
Aktuální stavbou probíhající v naší obci je stavba nového kulturního domu, která pokračuje
dle plánovaného harmonogramu. Stavba navazuje na původní půdorysný tvar L. Objem
stavby vychází z prostorových možností daného pozemku, okolní zástavby a společenského
významu. Budova vystupuje do popředí, aniž by zastiňovala nebo jinak ovlivňovala okolní
zástavbu. Střechy jsou řešeny jako sedlové, ve dvou směrech navzájem k sobě kolmé. Došlo
k zásadní změně, kdy je sál (ve vztahu na požadované rozměry) umístěn na linii příčně
k hlavní silnici a využívá pro svou výšku nerovnosti pozemku ve směru jih-sever, čímž se budova
zařezává do terénního profilu. Sál je dominující prvek celé stavby vystupující vpřed, ukončený
v čele štítem s prosklenými vertikálními okny. Na hlavní sál navazuje přísálí, které bude sloužit
pro prodej občerstvení a může být využito i samostatně, díky uzavření směrem k sálu. Součástí
stavby jsou také dvě klubovny pro TJ SOKOL a turistický oddíl. V horním patře (mimo hlavní
sál) budou 4 „startovací“ malometrážní byty 2+kk (od 45 – 54 m2). Byty budou přístupné
samostatným vchodem v zadní části budovy. Nový kulturní dům bude, na rozdíl od starého,
možné ve větší míře využívat ke sportovním účelům (volejbal, badminton, florbal, apod.).
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Oproti starému sálu došlo k výraznému zvýšení stropu z 4,6 m na 8,0 m. Starý sál měl rozměry 10,5
m x 14,9 m, do této plochy zasahoval sklep 2,8 m x 4,2 m, takže výsledná plocha měla rozměry
10,5 m x 12,1 m a výška po odečtení zavěšených světel 4,0 m. Nově postavený sál o rozměrech
12,0 m x 20,75 m bude mít ve střední části výšku 8,0 m, strop bude z části kopírovat střechu,
takže po stranách bude výška 6,6 m. Tím se sál stane svým prostorem vhodný pro sportovní
i kulturní vyžití a částečně uspokojí často se ozývající požadavky na využití volnočasových
aktivit našich občanů.
Prožívejte hezké a prosluněné jarní dny,

        Petr Stratil – starosta

INFORMACE Z OBCE
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 30. března 2019 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 9.05 do 10.00 hodin
Mrsklesy – u kapličky …………………………………………... od 10.05 do 11.00 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 8.20 hodin
Mrsklesy – u hostince ………………………………………. od 8.25 do 8.45 hodin
Mrsklesy – u kapličky   ……………………………………... od 8.50 do 9.10 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!

Společenská kronika
Narodili se ….
Tom Laštůvka, Erik Gottwald, Karel Kouřilek, Tomáš a Matěj Bukovanský, Hynek Ochmann

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Opustili nás ….   
Charlota Hajná

Upřímnou soustrast
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ DĚTI
KARNEVAL V MŠ
Milé děti a milí velcí kamarádi,
dnes Vám budu vyprávět o svém zážitku. Nemohl jsem ani dospat, jak moc jsem se těšil na
pátek. A víte proč? Protože v pátek 1. března byl u nás ve školce karneval. S maminkou jsme
pečlivě nachystali kostým a já se moc těšil, až se v něm ukážu kamarádům, hlavně Toníkovi,
protože to je můj úplně nejvíc nejlepší kamarád. Budu anděl.
Když jsem přišel do školky, nevěřil jsem svým očím, školka byla úplně jiná. Ve třídě si nehrály
děti, ale princezny, víly, mušketýr, indián a spousta dalších pohádkových bytostí. Až po chvíli
jsem poznal, že jedna z princezen byla Anička a mušketýr Ondra. To Vám bylo překvapení.
Paní učitelka taky nebyla jen tak obyčejná paní učitelka, ale byla celá jiná, taková smajlíková.
A třída hrála všemi barvami. Všude byla spousta balonků a krepových hadů.
Po svačině to všechno začalo. Nejdřív jsme hledali poztrácené bonbony klauna Poplety.
Potom jsme si zatancovali Makarenu, to je takový legrační tanec, kdy se hodně vrtí zadečkem
a ukazuje rukama. Každá maska se předvedla a taky představila, abychom všichni věděli,
koho vlastně představuje. Měli jsme nachystané různé dobroty a mohli jsme mlsat. Moc
se mi líbila hra, kdy jsme tancovali ve dvojících s balonkem mezi čely. To byla legrace, jak
nám balonky pořád utíkaly. Taky jsme dostávali odměny za vyhrané soutěže ve skládání
obrázkových puzzlí, správné skládání barevných míčku podle návodu, nejkrásnější sochu při
hře na sochy, pinkání nafouknutým balonkem tak, aby nespadl na zem, a ještě mnoho jiných
her, na které si už ani nevzpomenu. Hoooodně moc jsme se při tom smáli. Já jsem se moc těšil
na balónek, který si můžu odnést domů, snad mi nepraskne po cestě.
Ten den Vám tak strašně rychle utekl, ach jo, musím se zeptat maminky, jestli o víkendu
nepůjdeme zase na karneval.
Ptáme se našich dětí:
Co je to karneval?
To je takový domek, kde jsou jenom děti, co mají kostýmy. (Ondra)
To přijdou děti v různých maskách a jsou tam balonky. (Anička)
Za co myslíš, že půjdou paní učitelky?
Myslím, že to začíná na písmeno p…. no přece za princezny. (Ondra)
Nevím, ale asi za princezny. (Zuzanka)
Já vím, já vím, za krávy. (Toník)
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CO SE UDÁLO
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Děkujeme všem štědrým dárcům za finanční příspěvek, díky němuž jsme mohli olomouckému
děkanátu do Tříkrálové sbírky 2019 za naši obec přispět částkou 17 189 Kč.
Tato částka je o 17 Kč vyšší než v minulém roce, což těší nejen Charitu ale hlavně naše
koledníčky, kterým hodně záleží na každém příspěvku do pokladničky. Pro osoby ocitající se
v nouzi se tak v olomouckém děkanátu podařilo vybrat celkem 1 823 628 Kč. Vykoledovaná
částka je ukazatelem lidské solidarity i důvěry lidí v Tříkrálovou sbírku na Olomoucku.
Třetinu vykoledované částky použije Charita České republiky a Arcidiecézní Charita Olomouc
k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do olomouckého
regionu. Charita Olomouc z výtěžku podpoří rozvoj terénní hospicové péče, potravinovou
a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi a rozvoj sociálního bydlení pro potřebné.
Charita Olomouc srdečně děkuje za spolupráci při organizaci letošní Tříkrálové sbírky,
především našim koledníčkům, kteří s radostí obcházeli všechny domácnosti s prosbou
o příspěvek. Za odměnu byli naši koledníčci pozvání do dětského zábavního centra Krokodýlek.

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Když jsme na jaře uskutečnily prvních pár setkání s dětmi ještě v tehdejším Kulturním domě,
byla jsem nadšená kolik různých názorů, dětí, a podnětů se dá na jednom místě vidět. Přes
léto jsme se všichni uchýlili spíše k venkovním aktivitám a řešení zahrad a dovolených. Nyní
máme ale možnost se znovu setkávat ve společném prostoru, a to v místnosti Multifunkčního
domu. Jsme za tuto možnost moc rády, a i přes nepřízeň bacilů se nám daří nadále scházet,
i když někdy v menším počtu.
Den, ve který se pravidelně scházíme se nám nově změnil z úterý na čtvrtek.
Tímto možná vybízím i další mámy z naší obce, aby se nebály a klidně mezi nás zavítaly.
V multifunkčním domě je sraz každý čtvrtek v 9:00 a končíme v 11:00. Je vhodné s sebou
vzít alespoň jednu hračku, popřípadě deku pro batolecí děti. Víc informací najdete také na
Facebooku, ve skupince „Kafíčko“ - maminky Mrsklesy.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se setkání účastnili a věřím, že i dále účastnit budou.
Všem spoluobčanům přeji krásné jarní dny.
   N. Feiková
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ZVEME VÁS
1.JARNÍ SETKÁNÍV MRSKLESÍCH NA HŘIŠTI
Všechny Vás srdečně zveme k přátelskému setkání ve sportovním areálu, které se koná
v sobotu 23. března 2019 v 15.00 hodin v Mrsklesích. Využijte toto sobotní odpoledne
k vzájemnému potkání a popovídání si, nebo i zasportování společně s dětmi. V místním kiosku
bude připraveno k zakoupení lákavé občerstvení.
Na všechny se těší kulturní výbor Mrsklesy
BRIGÁDA – UKLIDÍME SPOLEČNĚ OKOLÍ NAŠI OBCE
Každý rok v jarním období organizuje Obec Mrsklesy brigádu na úklid odpadků z okolí naší
obce. Letos tomu není jinak a plánovaný termín je rovněž termín celorepublikové akce
Ukliďme svět – Ukliďme Česko, do které se rádi zapojíme úklidem naší malé obce.
Zveme všechny, kdo se nebojí sbírat odpadky, na společnou brigádu – úklid okolí naší obce.
Sraz všech dobrovolných účastníků je v sobotu 6. dubna 2019 ve 14.00 hodin na křižovatce
u parčíku v Mrsklesích, a ve stejnou dobu na Kovákově u dětského hřiště. Když nebudete
mít rukavice, nevadí, dostanete je spolu s pytli na odpadky na místě srazu. Po brigádě bude
k dispozici malé občerstvení.
STAVĚNÍ MÁJE A DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC
TJ Sokol Mrsklesy a Obec Mrsklesy zvou širokou veřejnost na již tradiční Stavění májky a Slet
dětských čarodějnic a čarodějů. Místem stavění máje je Kovákov (u hřiště) a to v pátek
26. dubna 2019 v 18.00 hodin. Všichni budete srdečně vítání, hlavně silní hoši na postavení
májky a samozřejmě děvčata, která mají za úkol májku ozdobit. Nebude chybět táborák
s opékáním špekáčků.

TJ SOKOL
VELIKONOČNÍ DÍLNA
V sobotu 13. dubna 2019 se na Vás těšíme, již podesáté, od 14:00 hodin na naší Velikonoční
dílně, která se tentokrát koná na sále v Multifunkčním domě v Mrsklesích. 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 – tavící pistoli, nůžky, větvičky (břečťan, bříza, vrba,
buxus). Dílna je vhodná pro děti od cca 5 let a dospělé.
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DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY
V pátek 26. dubna 2019 se uskuteční ve spolupráci s obcí Mrsklesy Dětský slet čarodějnic
a Stavění májky na Kovákově. Pro děti i dospělé bude připraven táborák a kabanos k opékání
zdarma. Klacky na opékání špekáčků s sebou.
KÁCENÍ MÁJKY A DĚTSKÝ DEN
V pátek 31. května 2019 proběhne Kácení májky na Kovákově.
A hned v sobotu 1.června 2019 se budeme těšit na děti i dospělé na akci Dětský den ve
Sportovním areálu Mrsklesy. Podrobné informace zveřejníme před akcí na našich webových
stránkách a veřejných vývěskách.
SBĚR ŠROTU
Během měsíce května proběhne Sběr šrotu. Termín bude upřesněn a zveřejněn na našich
webových stránkách. Občany budeme také informovat místním rozhlasem.

SK MRSKLESY
MALÁ KOPANÁ – ROZLOSOVÁNÍ JARNÍHO KOLA 2019
Kolo

Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

31.3.2019

NE

10:30

Sokol Pohořany : SK Mrsklesy

Poh

Dolanský

2.

7.4.2019

NE

10:30

SK Mrsklesy : FC Levotil

Mrsk

Antoníček

3.

12.4.2019

PÁ

18:00

RoDo Legendy : SK Mrsklesy

Bělk

Dolanský

4.

20.4.2019

SO

10:30

SK Mrsklesy : RK Kafki Přerov

Mrsk

Antoníček

5.

25.4.2019

ČT

18:00

Tonery Olomouc : SK Mrsklesy

Slav1

Vláčil

6.

4.5.2019

SO

10:30

SK Mrsklesy : Moravan Cholina

Mrsk

Antoníček

7.

12.5.2019

NE

10:00

Sokol Mezice : SK Mrsklesy

Mezi

Navrátil G.

8.

18.5.2019

SO

10:00

SK Mrsklesy : Galatasaray

Mrsk

Antoníček

9.

21.5.2019

ÚT

19:15

Pergola : SK Mrsklesy

Milo1

Vláčil

10.

1.6.2019

SO

10:30

SK Mrsklesy : FC Skunk

Mrsk

Antoníček

11.

7.6.2019

PÁ

19:15

FC Křídla : SK Mrsklesy

Slav1

Dvořák

12.

15.6.2019

SO

10:30

SK Mrsklesy : Real HDO

Mrsk

Antoníček

13.

19.6.2019

ST

20:00

SK Véska : SK Mrsklesy

Vés

Tomiga

Všem svým spoluobčanům přejeme radostné velikonoční svátky.
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