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Vážení spoluobčané,
končí čtyřleté funkční období zastupitelstva této obce a je nejvhodnější čas provést malou
rekapitulaci výsledků tohoto volebního období. Předkládáme Vám nejvýznamnější investiční
akce, které výrazně ovlivnily rozvoj naší obce. Hodnocení necháváme na vás, občanech. Zda
bude pozitivní či nikoli, bude podnětem při nastávající volbě našeho obecního zastupitelstva.
Po volbách do obecních zastupitelstev v roce 2014 bylo neprodleně vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele novostavby Multifunkčního domu. V dubnu 2015 se započalo se stavbou
tohoto domu v celkové hodnotě díla 7 472 976,- Kč. Během roku 2015 se připravoval projekt
na přístavbu mateřské školy a stavbu nové garáže pro obecní techniku. Byla provedena
venkovní oprava kapličky včetně nového chodníku a schodiště, dokončili a zprovoznili jsme
vlastní optickou síť.  Z dotací Ministerstva životního prostředí byla vysázena řada lip, směrem
ke skládce odpadů, a byl dokončen projekt na cyklostezku s chodníkem z Kovákova do
Mariánského Údolí.
V jarních měsících roku 2016 jsme dokončili stavbu Multifunkčního domu s uplatněním sankce
ve výši 336 284,- Kč za nedodržení termínu zhotovení. Posledním dnem v květnu 2016 byla
zahájena přístavba mateřské školy a garáží, včetně rekonstrukce školní zahrady, která byla
z časových důvodů velmi náročná. Cena díla činila celkem 9 433 144 Kč.  I zde byla uplatněna
sankce za nedodržení termínu zhotovení a to ve výši 175 000 Kč. Stavbu se podařilo dokončit
v listopadu 2016. Z důvodu šetrnosti k životnímu prostředí bylo prostřednictvím mikroregionu
Bystřička využito dotačního titulu na kompostéry a nádoby na tříděný odpad pro domácnosti.
Rok 2017 můžeme označit za rok projekčních příprav dalších staveb. Jedná se o kulturní dům
a tři řadové rodinné domky. Zrealizovala se výsadba izolační zeleně a ovocných stromů podél
polních cest. Vše z dotačních peněz. Zahájili jsme vlastními silami revitalizaci plochy nad
hřištěm, byly provedeny drobné opravy vyústění dešťové kanalizace. Doplnili jsme plochu
mezi novými rodinnými domy minimálním počtem herních prvků pro děti a provedli jsme
novou výstavbu lesní plochy za dětským hřištěm u hostince. Závěrem roku 2017 bylo provedeno
výběrové řízení na zhotovitele cyklostezky.
V jarních měsících 2018 byla zahájena stavba cyklostezky, včetně parkoviště pro osobní
automobily a účelové komunikace, v celkové hodnotě díla 6 195 199 Kč, která byla dokončena
dle smlouvy o dílo dne 31. 8. 2018. Kolaudace této stavby proběhne až 27. září, proto zatím není
možné ji veřejně využívat. Na jaře 2018 proběhlo také výběrové řízení zhotovitele novostavby
kulturního domu včetně čtyř bytových jednotek. Nejnižší cenová nabídka s celkovou cenou 33
682 686 Kč pak rozhodla o zhotoviteli této stavby. V současnosti vidíte, jak stavba pokračuje.
Termín dokončení je prosinec 2019. Na Kovákově a ve sportovním areálu byly provedeny
nezbytné opravy a úpravy zařízení hřiště.
Do médií pronikla zpráva o připravovaném projektu tří obcí Hlubočky + Mrsklesy + Velká
Bystřice. Jedná se konkrétně o biotop – veřejné koupaliště v lokalitě Hlubočky, u Bystřičky pod
lesem na Lošov (Burk). Ano, tento návrh obec Mrsklesy podporuje. Jak vše bude probíhat
a jak bude naše obec do tohoto projektu zapojena, záleží pouze na novém zastupitelstvu
naší obce.  
Přejeme Vám klidné podzimní dny a dětem úspěšný školní rok 2018/2019.  
                                                                                                                       starostka + místostarosta

Zpravodaj obce Mrsklesy                                                                                                                  3

INFORMACE Z OBCE
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCI 2018
Volby se uskuteční ve dvou dnech a to v pátek 5. října a v sobotu 6. října. První volební den
začíná hlasováním ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, druhý volební den začíná hlasováním
v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Sídlo volebního okrsku:  Mrsklesy č. p. 85, Multifunkční obecní dům – sál v přízemí domu.
Volebním stranám je umožněno pro zveřejnění volebních plakátů /programů využití informační
vývěsky Obecního úřadu Mrsklesy, nebo volně přístupné vylepovací plochy v Mrsklesích
u autobusové zastávky Mrsklesy křižovatka a u autobusové zastávky na Kovákově.
PLATBA STOČNÉHO
Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili stočné, že splatnost tohoto poplatku je do
31. října. 2018.  Platba se týká období od 1. 7. 2017 do 30. 6 2018.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 13. října 2018 se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, tak jak
jsme již v Mrsklesích zvyklí, ve stanovených časech na určených místech.
Vůz pro velkoobjemový odpad bude přistaven:
Kovákov - točna .............................................. od 8.00 do 9.00 hodin
Mrsklesy u hostince........................................... od 9.10 do 10.10 hodin
Mrsklesy u kapličky........................................... od 10.20 do 11.20 hodin
Do velkoobjemového odpadu nepatří nebezpečný odpad, elektrospotřebiče a stavební
materiál.
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 u kapličky........................................... od 8.40 do 8.55 hodin
Upozorňujeme, že pokud se někdo bude zbavovat věcí obsahující azbest, je nutné je nejprve
zabalit do nepropustné folie a zajisti proti rozbalení.

Společenská kronika
Narodili se ….      
Vojtěch Mika

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Opustili nás ….     
Eva Nováková,  Josef Kubíček, Miloslav Malík

Upřímnou soustrast
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
HISTORIE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU V MRSKLESÍCH
Neboť se blíží oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa, 28. října 1918, rád bych
tímto článkem tyto události připomněl. Ve všech médiích se můžete dozvědět, jak tato slavná
doba probíhala, ale přesto mi dovolte vylíčit alespoň základní fakta k tomuto procesu. Blížící
se konec 1. světové války na podzim roku 1918 (oficiální ukončení války proběhlo 11. 11. 1918
v 11 hodin) předznamenal, že Německo a Rakousko-Uhersko (členové válečného bloku
Ústřední mocnosti) prohráli na celé čáře. Ač byli Češi součástí tohoto shnilého mocnářství,
tak vlastně mohli oslavovat, protože říše Rakousko-Uherská se rozpadala, což povzbudilo
české aktivity a tak 28. října 1918 vznikl samostatný Československý stát. Jeho hranice byly
pak vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci Versailleského
mírového systému, který definitivně ukončil první světovou válku.
Nyní mohu přistoupit ke konkrétnímu tématu, které se již týká naší obce. Je ovšem nutno říci,
že tato obroda probíhala i v té nejzapadlejší dědince republiky, jak se píše v dobové školní
kronice. Jelikož Mrsklesy byly před Třicetiletou válkou zcela české a od této doby, tedy celých
300let, cítili Češi porobu, ponížení, útlak a germanizaci vlasti a národa od habsburského diktátu,
bylo pro ně Československo novou dobou - dobou naděje, svobody a nového života. Cítili, že
budou moci žít v osvobozeném státě, na základech moderní doby, pravdy, dobra a krásna.
Takto krásně „šťavnatě“ jsou vedeny dobové záznamy. Ale i přes tyto všechny skutečnosti,
zůstávaly Mrsklesy ze 2/3 osídleny německým a pouze z 1/3 českým obyvatelstvem. Češi tak
byli bohužel stále v menšině proti většině Němců i ve vlastním státě. Rozhodně však ve svém
vlastním státě a obci nechtěli zůstat bez politického vlivu. Proto předložili místnímu zastupitelstvu
(tehdy bez českého zástupce) požadavek, aby zde byla zřízena česká škola a možnost mít
svého zástupce v obecním zastupitelstvu. Místní Němci však tuto žádost zamítli. Neústupní Češi
bojovali za svá práva dále a za pomoci rodáka z Přáslavic, JUDr. Jana Bartoňka, byla řízena
sbírka, ve které se v krátké době vybralo přes 20 000 korun pro založení a provoz české školy
v Mrsklesích a Mariánském Údolí.
Dále pak čeští občané vytvořili 20. února 1919 zde v Mrsklesích odbor Národní jednoty. Tyto
spolky byly tvořeny na území republiky pro české menšiny v oblastech, kde byla většina
obyvatelstva německého původu a pomáhaly především české kultuře. Členové organizovali
koncerty, benefiční akce, divadelní představení, zábavy a plesy. Všechny peníze z těchto
akcí vkládali do českého vzdělávacího či sociálního systému. U nás v obci se jejím předsedou
stal Hynek Ignát Temlík (dělník) a jednatelem Jan Glauder (obchodník). Tady můžeme vidět,
že několik měsíců po založení Československa v lidech kolovala obrovská radost, nadšení
a obětavost. Lze to považovat nejen za oslavu vzniku republiky, ale hlavně za trvalou hrdost
a vlastenectví, o což český národ po řadu století usiloval.
Bohužel tato svoboda byla přerušena a zrazena Mnichovskou dohodou v září roku 1938.
I přesto další schůze Národní jednoty v únoru 1919, za spolupráce členů z Mariánského
Údolí, ustanovila zřízení českých škol v obou obcích a k nim přidružených škol mateřských.
Na oslavu této události byla 3. března 1919 v Mrsklesích uspořádána první česká zábava, u paní
Bohumily Nepustilové, samozřejmě v naší české hospodě. Účast byla obrovská, přijeli i občané
z vedlejších obcí a všichni žili radostí z prvních úspěchů. Němci zuřili, ale v dalším období se
museli podvolit tlaku Čechů, kteří neustoupili ze svých požadavků. Obecní zastupitelstvo bylo
rozpuštěno a pro vedení obce byla ustanovena nová komise, složená z pěti Čechů, pěti
Němců a českého komisaře Aloise Koše, zednického mistra z Přáslavic. Tímto byla otevřena
nová svobodná cesta pro český národ a jeho rozvoj.
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Každým rok v období měsíce října probíhaly oslavy vzniku státu. České obyvatelstvo Mrskles
nikdy nezapomnělo na tu významnou událost, a proto probíhaly oslavy pokaždé jiným
způsobem. Byly pořádány taneční zábavy, plesy, divadelní představení nebo shromáždění
obyvatel. Vyvěšovaly se československé vlajky, ve škole a vyzdobených třídách probíhaly
oslavy formou recitací, zpěvu a tance za účasti místních obyvatel. Dětem a obyvatelstvu
byl přednáškou připomenut památeční rok 1918 a všichni byli vyzváni k pokračování života
v duchu svobody a demokracie. V tomto duchu probíhaly v Mrsklesích i oslavy narozenin
prvního demokratického prezidenta T. G. Masaryka, jenž je považován za otce vzniku republiky
a nazýván „prezident Osvoboditel“. Většinou byly pořádány shromáždění s proslovy a kulturní
vystoupením, zpívala se hymna.
Jak již jsem zmínil, svobodný stát trval od roku 1918 do roku 1938, tedy téměř 20 let, poté vše
zadusila 2. světová válka a ani v dobách socialismu politický režim demokratickému systému
mnoho nedopřával. Vše se změnilo až po revoluci roku 1989, která vrátila naší republice
demokratickou tvář. Rok 1992 sice přinesl rozdělení Československa, ale vzniklá Česká
republika pokračuje v duchu tradice demokratických principů z roku 1918. Letos 28. října 2018
oslavíme ono zmíněné stoleté výročí naší státnosti a je jen na nás a našich dětech, jak budeme
v budování svobodné demokracie pokračovat.
  Roman Sedláček
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ DĚTI
PODZIM A DĚTI VE ŠKOLCE
Podzim si koupil malovánky,
pastelky a barvičky,
bílou míchá na beránky,
hnědou barví zajíčky.
Stromy někde natřel rudě,
jinde celé ze zlata,
vybarvené listí pouští
z větví rovnou do bláta.
Prázdniny již skončily a my v mateřské škole už opět šlapeme naplno. Třídy jsou nazdobeny,
značky přiděleny a paní učitelky připraveny na nové děti a nové zážitky. Máme tu pondělí
4. září, užili jsme si prázdnin a teď nastává čas vrátit se mezi kamarády do školky.
Ve třídách se objevily kromě známých tváří i zcela nové. “Hurá, naše parta se rozrůstá!!!“
Abychom se s novými kamarády lépe poznali, zahráli jsme si hru „Na jména“. Posadili jsme
se všichni do kroužku a posílali jsme si velký barevný míč. Ten, ke komu se dokutálel, se nám
představil jménem a poslal míč dál. A protože ve školce kromě hraní musíme dodržovat
i nějaká ta pravidla, seznámili jsme s nimi nové kamarády a ani ostatním beruškám a broučkům
neuškodilo si je připomenout. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili řádění a hraní na naší školní
zahradě. Všem se nám první den s novými kamarády líbil, i když se sem tam objevila nějaká
ta slzička.
Svůj poslední rok ve školce si užilo dohromady deset dětí, které čeká nové dobrodružství
ve škole. Před prázdninami byli slavnostně pasováni na školáky a dostali nejen svoje první
vysvědčení, ale taky důležité pomůcky do první třídy. Jedná se o významnou událost ve školce,
protože děti pasuje na školáky paní starostka a jsou celý den středem pozornosti. Všem jim
moc držíme pěsti a přejeme správné vykročení pravou nohou do nového neznámého světa.
A tak jak už to nejen ve školce, ale i v životě bývá, něco nového končí a jiné začíná. Odešlo
deset školáků a 4. září přibylo deset nových dětí, na které jsme se moc těšili. Určitě z nich opět
vyrostou ti nejšikovnější školáci. Všichni se těšíme na nové společné zážitky, hry i učení. Čeká
nás zřejmě krásný podzim s babím létem, a proto přejeme hodně sluníčka i Vám všem.
					
    Všichni ze školky v Mrsklesích
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CO SE UDÁLO
SENIOŘI NA VÝLETĚ
V pátek 20. července naši senioři využili dotovaného projektu Seniorské cestování 2018 po
Olomouckém kraji a navštívili slezský Jeseník.
Cílem výletu byla za přítomnosti průvodce návštěva rodného domu Vincenze Priessnitze,
zakladatele unikátních léčebných lázní, muzea Jeseník a vodní tvrze. Výletníci se seznámili
s počátky vodoléčby, která se začala praktikovat už v roce 1822 a s dokumenty i předměty
z vlastnictví léčitele. Návštěvou vodní tvrze, která původně nahrazovala městské hradby,
protože město je nemělo právo nikdy vybudovat, se naši senioři rázem ocitli na konci 13. století.  
Muzeum nabídlo stálou expozici historie obyvatel jesenického regionu, expozici geologie
a mineralogie a expozici fauny a flory.
Ze společného výletu se všichni vrátili spokojeni, tento den si náramně užili a hlavně se za
pomoci průvodce seznámili s historií tohoto zajímavého a pěkného města.  

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Poslední prázdninová sobota byla letos již 25. srpna a s ohledem na počasí jsme měli velké
štěstí, že to bylo právě tuto sobotu. Již podesáté jsme se sešli v našem sportovním areálu v
doprovodu rozjásaných dětí. Tento den byl jako vždy určen hlavně dětem, ale program byl
připraven pro všechny věkové kategorie. Celé odpoledne a večer moderoval pan Dušan
a o výborný hudební doprovod se postaral pan Martin. Nechyběla živá hudba, harmonika,
housle, kytara a zpěv – pánové z Doloplaz, soutěže pro děti i dospělé, tvořivá dílnička a
tradiční opékání špekáčků. Děkujeme TJ SOKOL Mrsklesy za výbornou organizaci a za zajištění
dobrého občerstvení a všem, kteří jste se přišli rozloučit s prázdninami, že jste neseděli doma
a tento den jste si přišli do sportovního areálu užít společně s ostatními.
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PŘEDNÁŠKA U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Na tuto přednášku jsme neměli možnost pozvat veřejnost prostřednictvím Zpravodaje, protože
tato nabídka přišla až po vydání letního čísla, a to se zřejmě projevilo na velmi malé účasti.
Pozvání prostřednictvím obecního rozhlasu a zveřejněných plakátů nebylo pravděpodobně
dostačující, nebo naše veřejnost o událostech, které výrazně ovlivnily dějiny našeho národa,
čerpá informace jiným způsobem. Paní Bc. Dana Šimková poutavě vyprávěla o tom, co
vše předcházelo svržení monarchie a vzniku nového Československého státu. O hrdosti,
vzdělanosti a umění českého národa, který o tom musel nejdříve přesvědčit Evropu, než získal
svou samostatnost.  
TERÉNNÍ VRTOVSKÁ 11 - 4. ROČNÍK
V neděli 9. září v 11 hodin odstartoval v Mrsklesích 4. ročník běžeckého závodu Terénní Vrtovská
Jedenáctka. Běhu na tratích 11km nebo 6km se zúčastnilo celkem 87 závodníků. Trať prověřila
kondici všech běžců, neboť některé úseky byly opravdu těžké.
Za krásného počasí a v pohodové a příjemné atmosféře si sportovci i dobrovolníci užili samotný
závod, závěrečné vyhlášení i společné posezení ve sportovním areálu v Mrsklesích.
Realizaci akce finančně podpořili Obec Mrsklesy a Město Velká Bystřice. Děkujeme i dalším
partnerům závodu: firmám M – tenis servis, Fitness Hlubočky a Pharma Future.
Těšíme se na další ročník!
   Pavlína Jedenástíková
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ZVEME VÁS
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Neděle 2. prosince je první adventní nedělí, nastává čas očekávání příchodu nejkrásnějších
svátků v roce. V Mrsklesích se stalo již tradicí, že v doprovodu dětí z naší mateřské školy
rozsvěcujeme před obecním úřadem vánoční strom. A proto srdečně zveme své spoluobčany,
děti i vaše známé, v neděli 2. prosince v 17.00 hodin, na společné rozsvícení vánočního stromu.
Příjemně vás zahřeje nejen hezky strávený podvečer u stromečku, ale také s láskou připravený
punč a čaj pro děti. Budeme rádi, když si sebou přinesete své hrníčky.
POZVÁNKY TJ SOKOL
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 třeba skřítka vzbudit, aby nezaspal začátek podzimu. Na programu
bude plnění úkolů v lese, probouzení skřítka a tvořivá dílna.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Během měsíce září proběhne Drakiáda a opékání brambor, termín bude upřesněn dle počasí
na našich stránkách a ve vývěskách.
24. října zveme všechny děti i dospělé na Lampionový průvod, podrobnosti na stránkách TJ
Sokol Mrsklesy.
A již tradičně se můžete těšit na Vánoční dílnu, která proběhne před Rozsvícením vánočního
stromečku v zelené hospůdce v Mrsklesích.

TJ SOKOL
SOKOLSKÝ VÝLET
Mezi tradiční akce, které pořádáme pro rodiče s dětmi, patří také sokolský výlet, který letos
proběhl v neděli 25. června 2018. Tentokrát jeho plánování začalo již v roce 2017. Jelikož
jsme chtěli navštívit naši nejznámější propast Macocha, bylo potřeba rezervovat termín celý
rok dopředu, tedy v září loňského roku. A už tenkrát jsme věděli, že bude zájezd beznadějně
obsazený.
Propast jsme si užili i na lodičkách, dokonce si troufám tvrdit, že většina dospělých účastníků
zájezdu tam byla ještě v době, kdy byli na základní škole. Pak jsme navštívili středověký hrad
Pernštejn, stojící na mramorové skále, kde se natáčela například pohádka Kam čert nemůže,
Jak se budí princezny, Pták Ohnivák nebo také film Čachtická paní. Naši početnou skupinu
zvládla slečna průvodkyně velice dobře a dokázala čelit všetečným otázkám nejen dětí, ale
i dospělých.
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Naší poslední zastávkou bylo zábavní a interaktivní centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem,
kde jsme navštívili panský dvůr, pivovar, horáckou vesnici, farmu, jízdárnu a ekofarmu. Děti
se mohly podívat, jak se dříve žilo, jak se vyráběly svíčky, malovaly hrníčky, mlelo obilí, sušilo
koření, chovaly včely a spoustu dalších zajímavostí. Letos byl program opravdu nabitý, a
proto není divu, že při zpáteční cestě většina z nás usnula. Návrat sice proběhl až v pozdějších
večerních hodinách, ale myslím, že výlet klapl na výbornou, stejně jako v minulých letech.

MALÁ KOPANÁ
Kolo

Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

25. 8. 2018

So

10:30

SK Mrsklesy : Sokol Pohořany

Mrskl

Antoníček

2.

31. 8. 2018

Pá

18:00

FC Levolit : SK Mrsklesy

Škola

NavrátilG

3.

8. 9. 2018

So

10:30

SK Mrsklesy : RoDo Legendy

Mrskl

Antoníček

4.

13. 9. 2018

Čt

19:15

RK Kafki Přerov : SK Mrsklesy

Slav1

Coufal

5.

22. 9. 2018

So

10:30

SK Mrsklesy : Tonery Olomouc

Mrskl

Antoníček

6.

28. 9. 2018

Pá

10:45

Moravan Cholina : SK Mrsklesy

Chol

Říha

7.

6. 10. 2018

So

10:30

SK Mrsklesy : Sokol Mezice

Mtskl

Antoníček

8.

12. 10. 2018

Pá

18:00

Galatasaray : SK Mrsklesy

Slav1

Tomiga

9.

20. 10. 2018

So

10:30

SK Mrsklesy : Pergola

Mrskl

Antoníček

10.

25. 10. 2018

Čt

18:00

FC Skunk : SK Mrsklesy

Slav1

Antoš

11.

3. 11. 2018

So

10:30

SK Mrsklesy : FC Křídla

Mrskl

Antoníček

12.

7. 11. 2018

St

19:15

Real HDO : SK Mrsklesy

Byst

Perutka

13.

17. 11. 2018

So

10:30

SK Mrsklesy : SK Véska
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