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Vážení spoluobčané,
velkou událostí, kterou jste jistě v uplynulém měsíci zaznamenali, byl Den regionu Bystřička,
který se konal 31. srpna. Pro naši malou obec to byla akce, jakou jsme zde ještě neměli. Celkem
bylo přes 400 registrovaných cyklistů, a k tomu minimálně dalších 100, kteří neodevzdali doklad
o průjezdu všemi jedenácti (s Kozlovem dvanácti) obcemi našeho regionu. Obec Mrsklesy
byla v pořadí již 8. hostitelskou obcí této veřejné cyklojízdy mikroregionem a jako pořadatel
svůj úkol splnila velice dobře. I díky krásnému slunečnému počasí tak lze považovat tuto akci
za velmi vydařenou. Poděkování za celou organizaci této akce patří všem zaměstnancům
obecního úřadu a zastupitelům obce.
Po delší době, kdy v naší obci fungoval Turistický oddíl, došlo k ukončení jeho činnosti. Tento
stav je důsledkem časového vytížení dosavadních vedoucích, které bohužel nedokáží zajistit
každotýdenní činnost oddílu. Nadále doufáme, že se najde nějaký dobrovolník, který bude
mít zájem pomoci s vedením kroužku, aby mohla být jeho činnost zachována. Byla by to totiž
velká škoda, kdyby oblíbený kroužek skončil.
Výstavba nového kulturního domu probíhá dle harmonogramu, s termínem dokončení do
konce listopadu 2019. Následně bude neprodleně požádáno o kolaudaci stavby. Někteří
z vás nás oslovili, zda je možné na obecní úřad podávat žádosti o nájemní bydlení v nově
postavených bytech, které budou součástí nového kulturního domu. Tímto bychom chtěli
všechny zájemce informovat a ujistit, že žádosti bude možné podávat až po odsouhlasení
podmínek a výše pronájmu těchto bytů.
Další událostí, se kterou je již většina z vás částečně obeznámena z minulého Zpravodaje,
je snaha majitelů bývalého telekomunikačního centra, nyní společnosti Flenexa plus s.r.o.,
která se nachází v katastru obce Přáslavice, likvidovat pneumatiky v mobilním zařízení
nízkoteplotního pyrolýzního rozkladu. Aktuálně stavební úřad ve Velké Bystřici na základě
žádosti na zpětvzetí návrhu společnosti Flenexa plus s.r.o. zastavil řízení o změně využití území,
spočívající ve změně využití pozemku určeného k umístění zařízení pro nakládání s odpady.
Novou velmi závažnou informací ale je, že tato společnost v letošním roce instalovala linku
na regeneraci olejů s roční kapacitou 1000 tun. Obáváme se, že tyto regenerované oleje
budou použity jako palivo na výrobu elektřiny a tepla v zařízeních umístěných v tomto areálu.
Společně s vedením obce Přáslavice se snažíme tuto záležitost řešit tak, aby nedocházelo
k poškozování životního prostředí.
Přeji vám hezké podzimní dny a dětem šťastné vykročení do nového školního roku.
        Petr Stratil - starosta
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INFORMACE Z OBCE
PLATBA STOČNÉHO
Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili stočné za období červenec 2018 – červen 2019,
že splatnost tohoto poplatku je do 31. října 2019.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 12. října 2019 se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, tak
jako obvykle na stanovených místech a v těchto časech:
Vůz pro velkoobjemový odpad bude připraven:
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 ….  
Julie Václavíková

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Opustili nás ….  
Rostislav Ďásek

Upřímnou soustrast
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
PŘÍSNĚ UTAJOVANÁ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
Tímto článkem bych vám rád přiblížil jednu velice zajímavou stavbu. Sice se nenachází v
katastru obce Mrsklesy, ale byla postavena těsně vedle naší vesnice. A protože se jednalo o
velice důležitou a technickou zajímavost národní důležitosti, která měla spojovat i další země
bývalého socialistického bloku, bude jistě dobré si o ní povědět.
Na začátek tedy opět trochu obecného vysvětlení, proč tomu tak bylo. Vše se odvíjelo od
politického a vojenského napětí, tzv. studené válce, která nastala po ukončení 2. světové
války mezi zeměmi socialistického a kapitalistického seskupení. Předpokládalo se, že kdykoliv
může vzniknout válečný konflikt, další světová válka, při které by mohly být použity jaderné
zbraně. Pro tento případ bylo potřeba vybudovat tajný komunikační systém, kterým by se
mezi sebou mohli dorozumívat nejenom armáda, ale i státní správa, složky civilní obrany, a i
třeba důležitá centra socialistických států. V 50. letech totiž většina telefonních linek vedla přes
významná města a při přesném zásahu silnou zbraní by tak spojení přestalo fungovat. Proto
bylo rozhodnuto velká města obejít a vybudovat tajnou telefonní síť, známou jako Národní
kabelový okruh, jejíž součástí by byly objekty, které by přežily i jaderný útok. Celý systém měl
za úkol fungovat nejen jako telefonní síť, ale i komunikovat s vysílačkami, a to i v případě, že by
kolem zuřila válka. Právě proto byly od konce 60. let budovány tzv. záložní zesilovací stanice.
Tedy mohutné bunkry, ve kterých se sbíhají jednotlivé typy komunikací, jež odolají přímému
zásahu, a jejichž posádka musí být schopna vydržet až 10 dnů bez venkovní pomoci.
Nyní již asi tušíte, že bude řeč o odolné telefonní ústředně, která se nachází pod sportovním
areálem podél silnice Mrsklesy – Přáslavice. Tento objekt měl sloužit k účelům, které byly již
výše popsány. Uvedu postupně, na jakém místě objekt vznikal, jak byl budován a co vše
obsahoval. Využiji informace od skutečných osob, které tuto dobu zažily a mají ji v paměti.
Před 2. světovou válkou se na tomto místě těžil kámen a byl zde tedy lom, který dobře
fungoval. Pak ale přišla válka. Vlivem toho těžba ustávala a do vytěženého prostoru vnikla
spodní voda. Vzniklo malé jezírko a těžba kamene se již nikdy neobnovila. Místní obyvatelé
tak měli přírodní koupaliště, na něž plno pamětníků vzpomíná. Již existující skalní struktura tedy
poskytla perfektní možnost vybudovat zmiňovaný objekt. Proto se zde koncem 70. let začalo
s budováním tohoto tajného bunkru pro telekomunikační účely.
Ve zkratce uvedu získané informace, protože kompletním vypisováním bychom zabrali spoustu
místa. Veškeré stavební práce byly v rámci armády, a tedy přísně utajované. Pracující vojáci
sem byli převeleni z co největší dálky, aby byla pravděpodobnost vyzrazení minimální, navíc
tito hoši prošli speciálním školením kvůli mlčenlivosti a poté byli v průběhu dvouleté základní
vojenské služby nasazováni k vybudování tohoto bunkru. Bydleli v ubytovnách nahoře nad tímto
objektem. Ubytovny měly vlastní kotelnu, kantýnu a kuchyň. Armáda tuto stavbu nepřetržitě
hlídala, dělníci dostali své nadřízené. Za tímto účelem byl postaven v blízkosti říčky Vrtůvky
domek, v němž vojenská ostraha a nadřízení fungovali. Postupně, jak byly jednotlivé sekce
objektu vybudovány, byly ihned uzavřeny a dělníci do těchto míst nadále neměli přístup. Celý
objekt byl propleten mohutnými kabely, které se větvily do širokého okolí. Ve své době měl
speciální kabel přenést přes 1900 komunikací najednou.
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Stavba objektu trvala minimálně 4 – 6 let. Jak vzpomíná jeden pamětník, beton se tam lil
ve dne v noci, domíchávače jezdili neustále. Plocha pod hřištěm je navážka z vytěženého
materiálu ze „Skaly“, kde se vojáci učili rovnat plochu buldozery. Voda ze skalního jezírka byla
nezbytná pro telekomunikační objekt, zkoušelo se maximální čerpání, hladina byla pořád
stálá, avšak v JZD Přáslavice a na „Sušírně“ rychle mizela…..tolik tedy rychlé vzpomínky a nyní
se dostaneme k vybavení a celkovému popisu objektu.
Je nutno říci, že o těchto objektech se v okolí vyprávěly legendy, ale skutečnost byla bohužel
hodně strohá – v případě válečného konfliktu bychom ji přirovnali k životu na vojenské ponorce.
Faktem zůstává, že systém byl připravován a dimenzován na jaderný výbuch v přímé blízkosti.
Ve zdejším areálu bychom našli administrativní budovu, kasárna, zdravotnické zařízení,
kuchyň, jídelny, garáže a další technická zázemí. Objekt má několik pater nad zemí, ale hovoří
se také o čtyřech podzemních patrech, kde najdeme to nejzajímavější. Celý objekt vytváří
jakési velice odolné městečko, ve kterém je vše vzájemně propojeno schodištěm. Největší
část pochopitelně zabírají komunikační technologie. Stále jsou zde zbytky telekomunikačních
ústředen a zařízení, které by umožňovaly komunikaci ve válečných podmínkách. Všude
narazíte na vnitřní rozhlas, telefony a další komunikátory. Z hlavní kanceláře bylo možné
kontrolovat pohyb osob po celém objektu. Precizně připraveno na válku. V podzemí nechyběli
ložnice, sklady, ošetřovna, proviantní zabezpečení, systém filtrace vzduchu a další technické
zázemí. V pokojích byl sektorový nábytek, dřevěné obložení, záclonky – na tu dobu luxusní
zařízení. Vybavení mělo vyvolávat alespoň dojem „normálnosti“ i v případě, že by venku byla
už jen nukleární poušť. Stanice musela fungovat naprosto samostatně, a tak nesměl chybět
ani systém, který by udržel celý objekt v chodu i ve chvíli, kdy by již okolní svět neexistoval.
Tím byly například mohutné diesel agregáty typu Buzuluk-Komárov, české výroby, se kterými
byste mohli napájet menší město nebo mohutné lodě (k čemuž byly původně určeny).
Československo jako součást Varšavské smlouvy se připravovalo na válku s imperialistickými
státy, jejichž jaderné zbraně byly schopny srovnat Evropu se zemí. K tomuto bylo připraveno
i toto komunikační zařízení. Je však nasnadě otázka, zda by po jaderném útoku zůstal vůbec
někdo, kdo by prostřednictvím toho systému mohl komunikovat…
Dnes již celý objekt není majetkem armády, nýbrž soukromé společnosti, která v tomto místě
vyvíjí aktivity, které se obyvatelům Přáslavic i Mrskles vůbec nelíbí, neboť nepříznivě ovlivňují
životní prostředí. A to nemůže veřejnost nechat klidnou.
  Roman Sedláček
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ DĚTI
PRVNÍ DEN V NAŠÍ ŠKOLCE
„Milá maminko, i když jsem dneska ve školce trošku plakal, ale opravdu jenom maličko,
tak zítra půjdu do školky zase. Protože vím, že mě ve školce čekají paní učitelky, kamarádi,
nové zážitky a spousta zábavy. A taky budu plakat míň a míň. Slibuju. Protože už vím, jak
to ve školce chodí. Vím, že pro mě pokaždé přijdeš. A já už se moc těším, až ti povím, co
všechno jsem ve školce zažil za dobrodružství. Neboj, mami, to zvládneme“.
Nástup do školky je velikou změnou nejen pro děti, ale pro celou rodinu. Mnoho maminek má
obavy, jak dítě odloučení zvládne a zda bude dítě ve školce spokojené…
První den docházky do školky je určitě náročný pro dítě, pro maminku, dokonce i pro paní
učitelky. Každé dítě je úplně jiné, některé zvládne přechod bez jediné slzičky, jiné propláče celý
první měsíc. Jiné zase pláče jen v šatničce, aby si maminka nemyslela, že to půjde tak lehce,
ale jakmile je maminka z dohledu, mrňousek si vesele hraje a na mámu si ani nevzpomene.
S tím je potřeba počítat. Nakonec si ale každý zvykne, jenom to chce ze začátku hodně
trpělivosti na všech stranách.
A jak vypadal první den u nás ve školce? Sešli jsme se všichni ve třídě u Berušek, kde jsme si
hráli se vším, co se nám líbilo. Paní ředitelka nás všechny přivítala v novém školním roce pár
milými slovy. Broučci šli na dobrou svačinu a velké Berušky čekala řízená činnost. Třída Broučků
si dobře prohlédla, kam se budeme chodit umývat, nasvačit a taky obědvat. Společně jsi
si našli „Broučkovou třídu“, ve které jsme si pohráli, zacvičili a po obědě někteří dokonce
objevili své lehátko se svojí speciální značkou. Ano, MOJE ZNAČKA, to se musíme naučit úplně
nejdříve! Později jsme se sešli všichni na zahradě, kde jsme si opět mohli hrát s čím jsme chtěli.
Dopoledne uteklo jako voda a po obědě už na některé naše nejmenší čekaly maminky.
A teď pár čísel. Do 1. ročníku základní školy letos odešlo 8 předškoláků, 3 děti se odstěhovaly
a 1 změnilo MŠ z důvodu pracovní vytíženosti rodičů. Přijato na školní rok 2019/2020 bylo 14
nových dětí, z toho 10 dětí k 1.září ještě nemá 3 roky. Těšíme se na školní rok plný poznávání,
zábavy, zkoušení, hledání nových kamarádů a společných zážitků.
A ještě něco… milé babičky a dědečkové, chtěli bychom Vás touto cestou oslovit, možná
i poprosit, zda-li by někdo z Vás nechtěl přijít občas dětem do školky přečíst pohádku před
spaním,… to bychom byli opravdu velmi rádi..
   
Všem přejeme krásné babí léto a ten nejbarevnější podzim! Všichni ze školky v Mrsklesích
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CO SE UDÁLO
SENIOŘI CESTUJÍ S PODPOROU OLOMOUCKÉHO KRAJE
Výlety seniorů jsou organizovány díky iniciativě a za podpory Olomouckého kraje a jsou určeny
všem, kdo dovršil věk 60 let. Za cenu 200 Kč jedenkrát v roce mají tito lidé možnost navštívit
zajímavá místa v našem kraji. Senioři z Mrskles se tak účastnili zájezdu do Litovle, který byl
obohacen prohlídkou a ochutnávkou piva v Pivovaru Litovel. Všem se tento výlet náramně
líbil, problém byl pouze v tom, že dva lidé museli být z kapacitních důvodů odhlášeni. O výlety
podporované Olomouckým krajem je mezi seniory obrovský zájem.
TERÉNNÍ VRTOVSKÁ 11 - 5. ROČNÍK
Odehrálo se to sychravou druhou zářijovou neděli roku 2019. Ve Sportovním areálu Mrsklesy
se sešlo několik desítek pravidelných i nových závodníků různých věkových kategorií, aby
brázdili okolí Mrskles, Přáslavic a Velké Bystřice při výročním pátém běhu Terénní Vrtovské
Jedenáctky.
Lesní i polní stezky ožily a – povzbuzeny sobotním deštíkem – spokojeně mlaskaly pod
nohama sportovců. Zdejší příroda svůj tradiční zeleno-hnědý háv na několik hodin ověnčila
pestrými neonovými barvami sportovních dresů a její prostory se naplnily funěním a hekáním
odhodlaných běžců. Čtyřicet z nich úspěšně pokořilo hlavní jedenáctikilometrovou trasu a
dalších sedmnáct doběhlo do cíle po zdolání šestikilometrové tzv. kondiční trati. Sportovní
duch tedy vyhrál nad nepřízní počasí a navzdory obavám organizátorů byla účast poměrně
hojná. Odměnou za vydanou energii byl nejen dobrý pocit ze zdravého pohybu na čerstvém
vzduchu, ale i chutné občerstvení, které v kiosku pro běžce se zjevnou dávkou kuchařského
umění připravil pan Marek Gasidlo. Letos poprvé byly k zachycení časů použity čipy, což
vedlo k rychlejšímu zpracování výsledků.
Marii Delingerové a Ondřeji Horákovi, kteří se s časy 49:36 a 40:24 stali absolutními vítězi hlavního
závodu, předala diplomy a ceny Pavlína Jedenástíková, která je hlavní pořadatelkou TV11.
S organizací však, jak Pavlína nikdy neopomene zmínit, pomáhá mnoho dalších nadšenců
(přátelé, příbuzenstvo, časoměřiči). Poděkování patří také obci Mrsklesy, městu Velká Bystřice
a Olomouckému kraji za finanční podporu akce. K partnerům závodu se již tradičně řadí firmy
M tenis servis, Fitness Hlubočky, Gradiko a Pharma Future.
Výsledky a fotodokumentaci 5. ročníku Terénní Vrtovské Jedenáctky naleznete na webových
stránkách www.tv11.cz.
         Za pořadatele Viktorie Koksová
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DEN REGIONU BYSTŘIČKA
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TJ SOKOL
SOKOLSKÝ VÝLET
Letošní sokolský výlet se konal v sobotu 22. června 2019. Cílem bylo město Ostrava s úmyslem
navštívit tamní ZOO, ale napřed ještě Slezskoostravský hrad. V jeho prostorách a okolí se konala
prezentační akce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Připraven byl bohatý
program, v rámci kterého se představila i letecká, vězeňská a pyrotechnická služba. Policisté
zásahové jednotky předvedli skutečné ukázky dopadení v autě ujíždějícího pachatele, a také
součinnost hasičů, zdravotníků a policie při dopravní nehodě se zraněním. Připraveny byly i
prezentace techniky – motocykly, auta, zásahová vozidla, vrtulník, a také prezentace výstroje
a výzbroje všech složek integrovaného záchranného systému. Taktéž jsme si mohli vyzkoušet
střelbu, brýle simulující stav po požití alkoholu a drog, trenažér simulující převrácení automobilu
na střechu při autonehodě nebo náraz auta jedoucího rychlostí 30 km/hod. Největší zájem
vzbudily ukázky práce se psy a koňmi pořádkových sil. To byla skutečně úchvatná podívaná.
Z hradu jsme se přesunuli do ZOO, kde následoval rozchod a prohlídku absolvoval každý po
svém. Počasí lehce pod mrakem bylo pro naše záměry jako stvořené. Jedinou vadou na kráse
byla sotva poloviční obsazenost autobusu.

MALÁ KOPANÁ - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
Místo

Team

Zápasy

Skóre

Bodů

1.

Galacticos

2

12:03

4

2.

SK Mrsklesy

2

11:03

4

3.

Roko Samotišky

2

11:05

4

4.

Olpran

2

13:08

3

5.

Foxhunters

2

7:06

3

6.

Lazce United

2

7:05

2

7.

FC Holice

2

8:07

2

8.

Dorespo Lošov

2

5:06

2

9.

SK Holice

2

11:13

2

10.

Restoma

2

4:07

2

11.

P.balet 99

2

4:09

0

12.

Meta Pohořany

2

2:08

0

13.

Kamerun

2

3:10

0

14.

Sokol Dubany

2

4:12

0
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MALÁ KOPANÁ - ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍHO KOLA 2019
Kolo

Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

31.08.19

SO

10:30

Lazce United : SK Mrsklesy

Čer

Kurel

2.

07.09.19

SO

10:30

SK Mrsklesy : FC Holice

Mrsk

Antoníček

3.

11.09.19

ST

18:00

Foxhunters : SK Mrsklesy

Milo1

Antoš

4.

21.09.19

SO

10:30

SK Mrsklesy : SK Holice

Mrsk

Antoníček

5.

27.09.19

PÁ

17:30

P.balet 99 : SK Mrsklesy

Věro

Král

6.

05.10.19

SO

10:30

SK Mrsklesy : Meta Pohořany

Mrsk

Antoníček

7.

13.10.19

NE

10:30

Restoma : SK Mrsklesy

Štěp

Horecký

8.

19.10.19

SO

10:30

SK Mrsklesy : Roko Samotišky

Mrsk

Antoníček

9.

27.10.19

NE

10:45

Dorespo Lošov : SK Mrsklesy

Loš

10.

02.11.19

SO

10:30

SK Mrsklesy : Olpran

Mrsk

Antoníček

11.

09.11.19

SO

10:00

Kamerun : SK Mrsklesy

Gryg

Švancera

12.

11.11.19

PO

19:00

Galacticos : SK Mrsklesy

Slav

Navrátil G.

13.

23.11.19

SO

10:30

SK Mrsklesy - Sokol Dubany

Mrsk

Antoníček

ZVEME VÁS
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU
Zveme všechny první adventní neděli 1. prosince 2019 od 14:00 hodin do hostince U Zastávky
na Vánoční dílnu. Přijďte se předvánočně naladit, užít si atmosféru a načerpat spoustu
inspirace i radosti z vlastnoručně vyrobených dekorací. Výrobky bude možné i zakoupit. Dílna
není vhodná pro děti předškolního věku.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Obecní úřad srdečně zve širokou veřejnost na akci Rozsvícení vánočního stromu, které se koná
první adventní neděli, 1. prosince od 17:00 hodin před budovou obecního úřadu. Připraven
pro vás bude tradiční punč a čaj, který se bude nalévat do vlastních hrníčků. O program se
postarají děti z naší mateřské školy. Těšíme se na společné zahájení doby očekávání nejhezčích
svátků roku.

Zpravodaj obce Mrsklesy                                                                                                                 12

Na Zpravodaji spolupracovali:
Petr Stratil, Marie Liberdová,
Ing. Roman Sedláček, Petra Murlová, BSc. Kristýna Murlová
Vydavatel:
Obec Mrsklesy, Mrsklesy 49, 783 65 p. Hlubočky, IČ 64990940. Evidence MK ČR: E 19329
tel.: 585 351 699, e-mail: ou@mrsklesy.cz, www.mrsklesy.cz
Tiskne:
Obec Mrsklesy v nákladu 250 ks. Datum vydání tohoto čísla: 20. 9. 2019
Příjem článků a příspěvků: zpravodaj.mrsklesy@seznam.cz
Vaše náměty můžete v zalepené obálce označené „Zpravodaj“ vložit i do poštovní schránky
Obecního úřadu.

