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Vážení spoluobčané,
nikdo z nás si jistě nemyslel, že by se mohlo válčit v Evropě. Celý svět odsoudil vojenský útok
diktátora Putina (Ruska) na suverénní stát a napjatě sleduje dění na Ukrajině. Na základě
událostí předchozích týdnů, které změnily svět, jsme se rozhodli pomoci válečným uprchlíkům.
Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině jsme nabídli prostory našeho kulturního domu
pro přechodné ubytování. Připravili jsme sál a nyní jsou již první uprchlíci před válkou na
Ukrajině v těchto provizorních prostorách na nezbytnou dobu ubytováni.Velice děkujeme
společnosti VšeVýhodně s. r.o., která darem poskytla lehátka. Dále jsme pro získání základního
materiálního vybavení využili dobrovolné olomoucké facebookové skupiny „Netvař se, že
je ti to jedno“, a také jsou zakoupeny i další nezbytné potřeby. Po příjezdu uprchlíků bude
veřejnost informována o možnosti poskytnutí konkrétních věcí, a to formou veřejné sbírky.
Jak je v jarním čísle Zpravodaje již zvykem, uvádím nejdůležitější údaje týkající se tohoto roku.
Je potěšitelné, že mírně stoupá počet obyvatel této obce, i když v průběhu minulého roku
zemřelo 10 našich spoluobčanů a narodilo se 9 nových občánků. Za loňský rok se naše obec
rozrostla ze 702 na celkový počet 709 občanů. Na letošní rok máme schválený rozpočet ve
výši 69 mil. Kč v příjmové i výdajové části. Z této částky je na straně výdajové určeno 30% na
opravy majetku a provoz obce, zbývajících 70% pak na investice. Mezi největší plánované
akce patří přestavba křižovatky směrem ke skládce, včetně doplnění parkovacích míst
a přemístění stanoviště na tříděné odpady. S přestavbou křižovatky souvisí také oprava
dešťové kanalizace, která si už zaslouží kompletní obnovu. Dále je v plánu (pokud nám bude
odsouhlasena dotace) oprava povrchu hřiště ve sportovním areálu. Mezi větší plánované
akce patří i instalace fotovoltaiky na střechy obecních budov. Na tuto investici bychom rádi
získali dotace, které by měly být v nejbližší době vypsány i pro obce. Obnovitelné zdroje budou
jistě patřit v nejbližších letech mezi často diskutovaná témata. Již od poloviny loňského roku
se začaly zvedat ceny energie a výhled do dalších let není růžový. Jakmile dojde k ukončení
provozu uhelných elektráren, bude nutné najít jiné zdroje energie, a to jistě za nemalých
investic. Již dnes jsou ceny za plyn několikanásobně vyšší a pokud bude elektřina vyráběna
i za pomoci plynových elektráren, je velký předpoklad dalšího nárůstu cen elektřiny i plynu.
Na konci loňského roku obec odsouhlasila úpravu směrnice pro poskytování bezúročných
půjček. Jednalo se o navýšení maximální výše na současných 600 000 Kč s možností
individuálního posouzení žádosti, při nesplnění podmínek směrnice. Bezúročné půjčky jsou
v současné době poskytovány ke stavební úpravě a vybavení domu (na rozdíl od dřívějška,
kdy byly poskytovány jen pro venkovní úpravy domu). Kombinací „obecní bezúročné půjčky“
a dotace z programu Nová zelená úsporám, lze dosáhnout úspory energií, a to například
instalací fotovoltaické elektrárny na střechu domu (dotace až 205 000 Kč) nebo instalací
tepelného čerpadla k vytápění (dotace až 100 000 Kč) případně kombinace obojího. Při
dnešním strmém růstu energií a výraznému zjednodušení žádosti o dotace (škoda, že se
zjednodušení týká jen fyzických osob, a ne třeba i obcí) se instalace obnovitelného zdroje
energie jeví jako velice zajímavá možnost, jak v budoucnu předejít vysokým nákladům na
energie s poměrně krátkou návratností investice. Pro informaci - předpokladem pro instalaci
FVE panelů je vhodná střecha s nejlépe jižní orientací. Prozatím bylo poskytnuto dohromady
pět půjček na tepelné čerpadlo a fotovoltaiku.
V souvislosti s růstem cen energií je pro rok 2022 zvýšen také příspěvek na bydlení. Konkrétní výši
příspěvku je možné spočítat na: https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocetprispevku-na-bydleni
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Obecní úřad nabízí pomoc (především seniorům) s vyplněním žádosti o příspěvek na bydlení.
Orientační výše příspěvku samostatně žijící osoby ve vlastním domě:
- důchod 13.000 Kč, náklady na energie 3.000 Kč, měsíční příspěvek 1.340 Kč
- důchod 13.000 Kč, náklady na energie 4.000 Kč, měsíční příspěvek 2.332 Kč
- důchod 15.000 Kč, náklady na energie 4.000 Kč, měsíční příspěvek 1.732 Kč
- důchod 18.000 Kč, náklady na energie 4.000 Kč, měsíční příspěvek 832 Kč
Pro sepsání žádosti jsou potřeba tyto doklady:
-  kopie rodného listu, občanský průkaz a kopie inkasního příkazu (SIPO)
- smlouva s dodavatelem elektřiny + poslední vyúčtování + doklad o nedoplatku/přeplatku
- smlouva s dodavatelem plynu + poslední vyúčtování + doklad o nedoplatku/přeplatku
- smlouva s dodavatelem vody + poslední vyúčtování + doklad o nedoplatku/přeplatku
- doklad o prokázání vlastnictví domu (výpis listu vlastnictví zajistíme)
Pro podání žádosti je nutné vyplnit 3 formuláře:
- Žádost o příspěvek - vyplňuje se 1x ročně
- Doklad o výši čtvrtletního příjmu - vyplňuje se 1x čtvrtletně
- Doklad o výši nákladů na bydlení - vyplňuje se 1x čtvrtletně
Možná jste již zaznamenali, že zastupitelstvo obce v závěru minulého roku schvalovalo poplatky
a finanční dary na rok 2022. Nevelká změna nastala v navýšení a upřesnění pronájmu sálu
a přísálí v kulturním domě na celý den. Výše platby za stočné se nezměnila, poplatek za svoz
odpadů nebyl zaveden. Podrobné informace naleznete na webu obce. Níže naleznete
informace pro srovnání se sousedními obcemi.
Mrsklesy
- stočné 24,75 Kč/m3 = 866 Kč osoba/rok
- odpady 0 Kč osoba/rok
- celkem 866 Kč osoba/rok
Velká Bystřice
- stočné 28 Kč/m3 = 1 008 Kč osoba/rok (výše nákladů na provoz kanalizace je pozitivně
- ovlivněna platbou firem za odvod dešťové vody)
- odpady 800 Kč osoba/rok
- celkem 1 808 Kč osoba/rok
Přáslavice
- stočné 44 Kč/m3 = 1 540 Kč osoba/rok
- odpady 750 Kč osoba/rok
- celkem 2 290 Kč osoba/rok
Hlubočky
- stočné 52,17 Kč/m3  = 1 826 Kč osoba/rok (ČOV provozuje SMV Olomouc)
- odpady 696 Kč osoba/rok
- celkem 2 522 Kč osoba/rok
Hradčany (obec na Přerovsku se skládkou v katastru, stejně jako naše obec)
- stočné 25 Kč/m3 = 875 Kč osoba/rok
- odpady 300 Kč osoba/rok
- celkem 1 175 Kč osoba/rok
Čtyřčlenná rodina s vlastní studnou zaplatí za odpady a stočné v uvedených obcích od 3 464
Kč (Mrsklesy) do 10 008 Kč.
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Z důvodu špatného stavu stromů a obavy před jejich vyvrácením byli před obecním úřadem
pokáceny usychající stříbrný smrk, vysoká jedle a celkem mladý javor, ten byl utiskován letitou
lípou. Na místo určené pro vánoční strom bude vysazena vzrostlá kavkazská jedle, která
tento strom nahradí. Další stromy před obecní úřad vysázeny nebudou, neboť bude upraven
a obnoven květinový záhon podél vchodu do MŠ.
Po uvolnění všech opatření se pomalu rozjíždí i plánované akce a my doufáme, že všechny
budou moci být uskutečněny. Protože nebudeme moci připravované akce uskutečnit
v kulturním domě, jsou plánovány jako venkovní. S rozvolněním rovněž souvisí i různé soukromé
akce a zde chci apelovat na občany, aby používali pyrotechniku v průběhu roku jen při
výjimečných událostech a použití pyrotechniky předem ohlásili obecnímu úřadu. Budeme tak
moci informovat všechny majitele domácích zvířat, aby je proti tomuto nadměrnému hluku
zabezpečili.
    Petr Stratil
        starosta

INFORMACE Z OBCE
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Mobilní svoz bude probíhat jako obvykle, v sobotu 23. dubna ve společných časech pro
velkoobjemový a nebezpečný odpad s přistavením:
Kovákov  –  točna ……………………………………….10:00 – 10:30 hod.
Mrsklesy  –  u hostince ……………………………….....10:35 – 11:15 hod.
Mrsklesy  –  u kapličky ………………………………..... 11:20 – 12:00 hod.
V uvedenou dobu a na určená místa dopravte odděleně velkoobjemový a nebezpečný
odpad, který předáte zaměstnancům svozové firmy. Volné ukládání odpadu na stanovená
místa je z bezpečnostních a manipulačních důvodů zakázáno.
ÚKLID ODPADKŮ – UKLIĎME ČESKO
Zveme širokou veřejnost na již tradiční akci úklidu okolí naší obce, a to v sobotu 26. března
2022. Sraz brigádníků je ve 14:00 hodin na křižovatce u parčíku v Mrsklesích a na Kovákově u
hřiště, kde budou k dispozici také pracovní rukavice a pytle na odpadky. Po skončení brigády
se všichni sejdeme na Kovákově na hřišti, kde bude připraven táborák a malé občerstvení.
Celorepubliková akce Ukliďme Česko, která je pak vyhlášena na sobotu 2. dubna.
Společenská kronika
Narodili se …
Vojta Jelínek, Kryštof Otto Beláček, Denisa Ochmannová  

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Opustili nás...
Marta Pečínková, Jan Neckář  

Upřímnou soustrast
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HISTORIE
KOVÁKOV, MÍSTNÍ ČÁST OBCE MRSKLESY
Historie místní části Kovákov je poměrně mladá. Na starých mapách Kovákov nenajdete,
objevuje se až po 2. světové válce a v letošním roce uplyne 83 let od jeho vzniku. Na samý
začátek se musíme vrátit až do roku 1938. Přesněji do 30. září 1938, kdy byla podepsána
Mnichovská dohoda, ve které tehdy vládnoucí mocnosti Evropy rozhodly postoupit Třetí říši
území Československa, na němž žilo německé menšinové obyvatelstvo. Ano, jednalo se o
Sudety. Do této oblasti spadaly i Mrsklesy, a taktéž i Mariánské Údolí – Hlubočky, na jejichž
katastru byla továrna Moravia Werke, dnešní Mora-Moravia. Většina obyvatel se hlásila k
Německu, Mnichovskou dohodu brali jako vítězný akt a oslavovali ji jako osamostatnění
od nadvlády Čechů. Vedení továrny proto převzal německý management. Pomaličku
přicházela válka a továrna se začala připravovat na válečnou výrobu, v největším množství
se zde tedy začala odlévat těla ručních granátů. Proto bylo samozřejmě potřeba mnoho
dělníků a těm bylo nutné zajistit bydlení. České obyvatelstvo bylo pozvolna odsunováno,
většinou do Přáslavic, ale i do dalších míst Protektorátu Čechy a Morava. Ovšem míst k bydlení
bylo i tak stále málo. Proto se v listopadu 1938 německý management Moravie rozhodl pro
výstavbu domů, nebo jakéhosi „sídliště“ mezi Mrsklesy a Mariánským údolím, pro německé
zaměstnance Moravia Werke a jejich rodiny.
Bylo vytipováno vhodné místo, v tomto případě území dnešního Kovákova, hovorově německy
nazýváno: „Sídlung či Sídlunk“. Projektovou dokumentaci k výstavbě bydlení vypracovala
kancelář v Liberci. Stavební práce měly započít začátkem jara 1939, což velice dobře
navazovalo na obsazení Československa Německem 15. března 1939. Domy se začaly stavět
a po celou dobu války se neustále dostavovalo a obydlí přibývalo. Především se jednalo
o dvojdomky německého typu, které měly rozdělovací zeď stavěnou z cihel o rozměrech
16x32cm, přesně po vzoru německých staveb. Obvodové zdi se stavěly z cihel 11x27cm,
většinou dovážených z Německa. Na Kovákově je i několik samostatně stojících nebo
řadových domů, a jak válka odčerpávala finance, stavěly se i heraklitové domy, tzn. použitým
stavebním materiálem byly lisované a pocementované plotny z dřevěných odřezků. Tyto se
lidově nazývaly „nouzáky“ a z cihel měly jen komín. Standardní dvojdomky byly typizované,
všechny měly vybavené kuchyně, předsíně a pokoje stejných rozměrů. V kuchyních byly dvě
elektrické plotny, elektrická trouba a sporák na pevná paliva, slangově řečeno „šporhelt“.
Dále byla v každém domku příprava pro rozvod vody, zakončená kohoutkem a litinovým
umyvadlem. Odpady byly svedeny do jímky, žumpy, která byla dvoudílná. Do první části
tekla odpadní voda a druhou část žumpy tvořilo suché WC. Na chodbě domku, což byla
jakási předsíň a něco jako koupelna, byl cca 70 l velký kotel na vodu, ohřívaný tuhými palivy.
Teplá voda se tak dala užívat na koupaní, praní i další účely. Zásobovací studna pro Kovákov
byla vykopána v průběhu války za dnešní palírnou - vše bylo vyprojektováno, voda se měla
dopravovat přes pole, ovšem kompletně se práce nedokončily. Dnes tato studna v Mrsklesích
stále existuje, ovšem vodou zásobuje jen několik přilehlých domů. Na Kovákově byly vykopány
pouze dvě obecní studny na mechanické pumpování, ke kterým si lidé chodili pro vodu. Ty
ovšem nestačily, a proto si lidé začali kopat vlastní studny. Po válce z důvodu velikého sucha
nastal nedostatek vody, který dotlačil občany k vybudování letního vodovodu s dodávkou
užitkové vody z Mariánského údolí od Černého mostu z říčky Bystřice. Od roku 1963 fungovala
u bývalého obchodu 32 m hluboká studna na elektrický pohon. Dále zde bylo pět požárních
hydrantů a od roku 1973 dešťová kanalizace. Ale aby se mi dařilo časově navazovat, musím
s technickými informacemi na chvíli skončit a vrátit se ke konci 2. světové války.
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Jak již bylo řečeno, stavělo se i ve válečných letech, ovšem stále pomaleji. Muži museli
odcházet na frontu a v domech zůstávaly jen ženy s dětmi, popř. staří lidé. Naštěstí se válka
blížila ke konci a přišel vytoužený mír. Německý management z Moravie utekl, byly vyhlášeny
„Benešovy dekrety“, nastal odsun Němců, který probíhal v letech 1946 - 1948. Dostavování
domků řídily Národní výbory a Češi se dostali do řídících pozic v Moravii. O bydlení a práci
byl veliký zájem, národní hospodářství muselo fungovat a všechno šlo opět kupředu.
Nepříjemnou skutečností bylo, že těsně po válce nastaly tzv. „nájezdy zlatokopů - rabovačů“,
kteří rozkrádali vybavení domků i celého okolí. Toto naštěstí skončilo přidělováním domů
a dalších nemovitých majetků českému obyvatelstvu. Tady bych se rád pozastavil a vylíčil vám
skutečnosti, o nichž jsem měl osobně nedostatečné nebo přímo špatné informace. Domníval
jsem se, že zkonfiskované majetky byly novým uchazečům přidělovány bezplatně, pouze na
základě vydání nabývacího dekretu. Historické dokumenty (viz. foto) mě však rychle vyvedly
z mého omylu. Státem přidělené majetky museli noví vlastníci zaplatit státní správě. A částky
to nebyly rozhodně malé. Například zmiňovaný dvojdomek na Kovákově stál cca 20 000 Kč,
přímo v Mrsklesích se ceny dotýkaly i 60 000 Kč. A aby to bylo ještě trochu složitější, provedení
takového nabývacího úkonu trvalo dosti dlouho - konkrétně na Kovákově od konce války
1945 až do roku 1950. Do doby přidělení domu se státu platil nájem, který např. za celkovou
dobu 16 měsíců činil  cca 1 350 Kč celkově. V roce 1950 skončilo  nabývání majetků, tato
byrokracie tedy trvala celých 5 let, ovšem je potřeba zmínit i to, že lidé byli rádi, že skončila
válka. A zde se dostáváme k důležitému momentu, který přinesl této osadě název, jenž zůstal
dodnes. V červnu 1946 byla z podnětu vyšších orgánů státu svolána jakási sešlost neboli schůze
chlapů, občanů žijících v tomto místě. Snad se pamětníkům vybaví jméno pana Veleslava
Škrabala, který schůzi vedl a řídil (viz. foto). Bylo potřeba, aby vznikl název této malé obce.
Návrhů se sešlo spousta. Navrhovalo se: Lesov, Květov, Polní, Lesní, aj., ale nebylo to stále
„to pravé“, dokud  někdo nenavrhl: „Protože tady všichni děláme se železem a jsme kováci,
tak by se to tady mělo jmenovat Kovákov“. Lidem se přirovnání zalíbilo a od té doby existuje
oficiální název Kovákov.    
Nyní se opět vrátím k technickým věcem v poválečném a současném období. K tomu je
potřebné říci, že Kovákov si prošel krásnými i nepříjemnými momenty, jako většina obcí v naší
republice. Je toho spousta, ale jelikož místo ve Zpravodaji je omezené, budu psát heslovitě.
• Veliké problémy Kovákovu působila voda, kterou bylo potřeba přivádět i odvádět. Lidé
se velmi často hašteřili kvůli dešťovým záplavám, kdy jim voda a bláto z polí zaplavovala
pozemky, protože horní soused prokopal stružku, kterou voda odtékala na nižší pozemek
a ten ničila. Teprve masivní odvodňovací strouha nad zahrádkami tyto problémy vyřešila.
• Velkým problémem bylo také rozmrazování pumpy, které se provádělo zapáleným
věchtem slámy. Občas někdo rozmrazoval petrolejovou lampou a podařilo se mu
kontaminovat petrolejem vodu ve studni.
• V šedesátých letech hrál Kovákov v rámci okresu volejbalovou ligu.
• U vodárny se pořádaly letní zábavy a karnevaly.
• Na Kovákově nebyly pořádné chodníky, silnice. Všude se velmi prášilo nebo bylo plno
bláta. Do roku 1974 bylo jen 7 lamp veřejného osvětlení, žárovky na pouhých 60 – 100W.
Osvětlení fungovalo jen na ruční zapínání a vypínání. Toho zneužívaly děti, malí uličníci,
kteří světlo vypínaly a osada často zůstala potmě. Až později se zřídil automatický systém
osvětlení.
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• Jednota zde také zřídila obchod se smíšeným zbožím, který dnes již neexistuje, ale z
budovy je rodinný domek.
• Až roku 1975 byl vybudován rozhlas, telefon, telefonní budka, lepší silnice, chodníky.
• Na Kovákově je krásnou tradicí stavění a kácení máje, které dneska funguje na horní
točně.
Bylo by také vhodné zmínit, že spousta domů má původní ráz a charakter, a dosti jich bylo
upraveno a přestavěno. Osada Kovákov byla vždy součástí obce Mrsklesy.   
Roman Sedláček              
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Olympijské noviny – Mateřská škola Mrsklesy
„Olympiáda, to je paráda!
Sláva, sláva, každý chvíli vede!
Olympiáda, to je paráda,
Čest a sláva poraženým,
Vítěz je však jeden!..“
Tak jako celý svět, i my jsme žili Olympiádou, fandili jsme našim sportovcům, prožívali jsme s nimi
jejích úspěchy, ale i jejich zklamání. Olympiáda nás inspirovala k tomu, abychom si upořádali
naši vlastní školkovou, a nasáli tak atmosféru soutěžení, důležitost fair-play, olympijské myšlenky
a hlavně sdílení zážitků s našimi kamarády.
Olympiádu jsme zahájili tradičním zapálením olympijského ohně na stadionu, speciálně
připraveném pro tento okamžik. Celý obřad doprovázela olympijská hymna a 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 ze závodníků si musel připravit
svůj závodní dres a to v podobě šály, lyžařské přilby 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. Ale nepodceňujte naše děti, protože skákaly opravdu daleko. Na
děti pak 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. Vítězové se opět postavili na stupínky vítězů, odnesli
si zasloužené medaile a odměnu v podobě svítícího náramku.
Třetí, královskou, disciplínou byl curling. Závodníci byli rozděleni do čtyř skupin. Cílem bylo
dostat svůj „kámen“ co nejblíže k vytyčenému středu. Každý měl dva pokusy a počítal se ten,
který byl lepší. Do finále postupovali ti, kteří se umístili na první a druhé pozici.
Dále jsme soutěžili v krasobruslení, kde děti mohly projevit svoji vlastní fantazii a umělecky se
vyjádřit - tančili s šátky či bez nich za doprovodu hudby.
Nakonec stál každý „na bedně“ a odnesl si ze závodění alespoň jednu medaili.
Taky jsme si vyzkoušeli střelbu hokejkou do branky, kde se ukázalo, že na tom budeme muset
maličko zapracovat a v létě na zahradě natrénovat.
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. Byly to parádní dva týdny a všichni jsme si je užili.
Teď už se všichni těšíme na jaro, teplé jarní počasí, kytičky, naši zahradu, a také na jarní svátky
a tvoření.
            Všem přejeme opravdu krásné a „normální“ jaro se vším, co k němu patří.
     Všichni ze školky v Mrsklesích
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CO SE UDÁLO
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 8. ledna navštívili naši koledníčci Tříkrálové sbírky vaše domovy. V Mrsklesích jsme měli
čtyři skupinky koledníčků s dospělým doprovodem o celkovém počtu 15 dětí. Celkem bylo
v naší obci vybráno rekordních 24 742 Kč. Celkový výtěžek z tříkrálových kasiček za děkanát
Olomouc je pak 1 954 556 Kč. Z tohoto výtěžku bude podpořeno zázemí pro sociální služby
věnující se lidem s duševním onemocněním a lidem bez domova, rozvoj domácí hospicové
péče na Olomoucku a důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Lidi bez domova.
										
										
Děkujeme za vaši štědrost.

ZVEME VÁS
Jarní nedělní odpoledne na hřišti
Některé připravované jarní akce plánované v kulturním domě musely být zrušeny, jiné byly
přesunuty na hřiště. Za příznivého počasí se tak v neděli  3. dubna 2022 od 14:00 hodin koná
na hřišti v Mrsklesích odpoledne pro děti. Je připraven program za účasti animátorů a malá
dětská diskotéka. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno.
Stavění máje
Tradiční stavění máje a slet malých čarodějnic a čarodějů se uskuteční ve spolupráci s TJ Sokol
Mrsklesy v pátek 29. dubna 2022 od 17:00 na hřišti na Kovákově. Přijďte se pobavit a pomoci
postavit májku, která bude během května zdobit naši obec. Občerstvení bude zajištěno.
Den matek
V neděli 8. května 2022 od 14:00 hodin v kulturním domě v Mrsklesích proběhne oslava
svátku všech maminek. Bude připraven program pro maminky i pro děti, a samozřejmě bude
připraveno drobné občerstvení. Snad po dlouhé době budeme moci společně oslavit tento
krásný svátek.
Kácení máje
Kácení májky je plánováno na sobotu 28. května 2022, opět ve spolupráci s TJ Sokol Mrsklesy.
Nebude chybět táborák a občerstvení, které bohatě zajistí pitný režim.
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MALÁ KOPANÁ

MALÁ KOPANÁ - ROZLOSOVÁNÍ JARNÍHO KOLA 2022

Kolo

Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

02.04.2022

SO

10:30

SK Mrsklesy : FC Hroší stavby

Mrsk

Antoníček

2.

07.04.2022

ČT

19:00

MODOS : SK Mrsklesy

Milo2

NavrátilG

3.

15.04.2022

PÁ

10:30

SK Mrsklesy : Bílá puma

Mrsk

Antoníček

4.

22.04.2022

PÁ

19:00

NanoComplex : SK Mrsklesy

Milo2

Kurel

5.

30.04.2022

SO

10:30

SK Mrsklesy : Hurikán VB

Mrsk

Antoníček

6.

05.05.2022

ČT

19:00

FC Alcatraz : SK Mrsklesy

Milo1

Dráb

7.

..

0:00

SK Mrsklesy : volno 2B

Mrsk

8.

21.05.2022

SO

10:30

SK Mrsklesy : Roko Samotišky

Mrsk

Antoníček

9.

27.05.2022

PÁ

18:00

Pivní balet 99 : SK Mrsklesy

Věro

Himr

10.

04.06.2022

SO

10:30

SK Mrsklesy : FK Krčmaň 97

Mrsk

Antoníček

11.

10.06.2022

PÁ

18:30

Kamerun : SK Mrsklesy

Gryg

Tomiga

12.

18.06.2022

SO

10:30

SK Mrsklesy : Sokol Dubany

Mrsk

Antoníček

13.

23.06.2022

ČT

19:15

FC Křídla : SK Mrsklesy

Slav

Dráb
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Všem našim spoluobčanům přejeme radostné velikonoční svátky, plné sluníčka a pohody.
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