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Vážení spoluobčané,
je za námi velmi obtížná situace, kterou nikdo z nás nečekal, a tak se na pandemii, která
otřásla celou naší společností, nemohl nijak předem připravit. Nezbytná opatření nařízená
vládou měla velký vliv na nás všechny a během velmi krátké doby se život mnoha lidí změnil.
V naší obci byla na necelých 8 týdnů uzavřena mateřská škola. V celé České republice
byly uzavřeny školy, obchodní střediska, restaurace a hospody i většina služeb. Byla také
omezena výroba a spousta občanů proto nemohla chodit do zaměstnání. Nemálo z nich jej
bohužel také ztratilo. V naší obci obchod s potravinami naštěstí uzavřen nebyl. Seniorům byla
nabídnuta pomoc v zajištění nákupu potravin a pro zájemce obec zajišťuje i rozvoz obědů do
domácností.
V prvních dnech nařízené karantény byl v celé republice nedostatek ochranných pomůcek, a
proto se začaly vyrábět svépomocí. Také zaměstnanci naší mateřské školy se po jejím uzavření
rozhodli přispět a začali šít roušky. Ty pak rozdávali seniorům, do obchodu, na obecní úřad a
ostatně všem, kdo roušky potřeboval. Děkuji tímto nejen jim, ale i všem dalším dobrovolníkům,
kteří šili roušky nejen pro naše spoluobčany. Děkuji i vám, utajeným ochotným mladým lidem,
kteří jste také ochotně nabízeli pomoc pro naše seniory. A protože dobrých zpráv není nikdy
dost - s ohledem na zavedená opatření mi doposud není znám žádný občan naší obce, který
by byl nakažen koronavirem COVID-19.
Tato krize nám poskytla možnost se zamyslet nad způsobem života, který vedeme a jenž je
velice odlišný od života našich prarodičů a praprarodičů. Mimořádná opatření nás v mnoha
případech přiměla k větší kázni, ale především ohleduplnosti a skromnosti. Věřím, že si budeme
ještě více vážit zdravotníků, hasičů, policistů i vojáků, neboť všechny tyto složky pro záchranu
lidského života nezbytně potřebujeme.
Nyní roušky postupně odkládáme a doufáme, že brzy bude vše jako dříve. Život v obci se ale
naštěstí nezastavil. Během koronavirové krize bylo ukončeno výběrové řízení veřejné zakázky
na stavební práce tří řadových domů. Ve stanovené lhůtě byla podána pouze jedna nabídka,
a to společností K-Stav Olomouc, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Výzva pro podání
nabídky byla dle zákona zveřejněna na profilu zadavatele, dále nad rámec zákonných
povinností byla výzva zaslána šesti stavebním společnostem, které se v minulosti zúčastnily
výběrového řízení (v posledních letech podaly nabídku). Nabídková cena ve výši 13,665 mil.
Kč bez DPH je cca o 1,8 mil (tj. 11,7 %) nižší než rozpočtová cena 15,481 mil. Kč bez DPH. Jak
jste si jistě všimli, stavba byla zahájena v květnu a její dokončení je plánováno do 20. 8. 2021.
Ve sportovním areálu je otevřen stánek s občerstvením. Původní záměr provozovatele byl, mít
otevřeno každý den s výjimkou pondělí, nicméně, v souvislosti s nouzovým stavem a obav z
další možné vlny nákazy, bude prozatím občerstvení otevřeno pouze od čtvrtka do neděle.
Blíží se prázdniny a děti (z nichž většina ještě stále nechodí do školy) budou opět doma.
Budou však díky uvolňování opatření moci trávit více času na hřišti, v lese a s kamarády. Lze
předpokládat, že i letní dovolené budou probíhat trochu jinak než předchozí roky a budeme
více poznávat krásy naší rodné země.
Přeji všem hezké letní dny a nezapomínejme, že zdraví je to nejdůležitější co máme.
   Petr Stratil
       starosta
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INFORMACE Z OBCE
PLATBA STOČNÉHO
Od 1. července do 31. října 2020 bude obecní úřad vybírat stočné za období červenec 2019
– červen 2020. Od 1. 1. 2020 je cena stočného stanovena částkou 22,50 Kč za 1 m3 bez
DPH a do tohoto data platí předchozí cena 20,- Kč za 1 m3 včetně DPH. Aby to bylo ještě
trošku složitější, tak od 1. 5. 2020 je změna v sazbě DPH. Z tohoto důvodu bude nezbytné, aby
vám nejdříve úřednice obecního úřadu vypočítaly konečnou sumu ceny stočného. Občané,
kteří odebírají vodu dodávanou vodárenskou společností, předloží obecnímu úřadu fakturu
za odebranou vodu k výpočtu. Obecní úřad Mrsklesy kontaktujte osobně nebo elektroniky,
platbu je možné po výpočtu částky za stočné uhradit také převodem na účet obce.
VEŘEJNÝ INTERNET
V rámci dotační programu WiFi4EU se podařilo v loňském roce získat poukázku v hodnotě
15.000 EUR na instalaci a tříletý provoz veřejné wifi sítě v naší obci. Nyní jsme ve fázi testování
vybudovaných WiFi bodů, kterých je vybudováno celkem 13. Jejich koncová zařízení jsou
umístěna v kulturním domě, multifunkčním domě, sportovním areálu a na obecním úřadě.
Signál tak bude i na zastávkách autobusu v Mrsklesích u kulturního domu a na Kovákově.
KULTURNÍ AKCE
Na jednání zastupitelstva obce byl v diskuzi vznesen požadavek na zkvalitnění a četnost
kulturních akcí v obci, s ohledem na nový kulturní dům a jeho využití z hlediska kultury.
Plánované jarní akce pořádané obcí a TJ Sokol Mrsklesy byly z důvodu pandemie zrušeny.
Na poslední prázdninovou sobotu se připravuje Rozloučení s prázdninami, na podzim
by pak mělo být divadelní představení, hledání skřítka podzimníčka, vánoční dílnička
a předvánoční koncert. V únoru příštího roku bude obec organizovat v našem kulturním
domě ples mikroregionu Bystřička a určitě TJ Sokol Mrsklesy plánuje Šibřinky. Jestli má někdo
z občanů další nový konkrétní návrh a je ochoten pomoci s jeho organizací, bude s potěšením
projednán.

Společenská kronika
Opustili nás ...
Rudolf Vychodil
Věra Láhnerová

Narodili se …
Nina Gambová,  

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
VZPOMÍNKY NA KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY - VÝROČÍ 75 LET
Ano, vážení spoluobčané, čas letí neúprosným tempem a my si v těchto odeznívajících jarních
dnech připomínáme 75. výročí konce nejstrašnější války, která znamenala pro celé lidstvo
nesmírné utrpení a ztráty materiální, ovšem především mnoho milionů zmařených lidských
životů. Nechci zde rozepisovat to, co se neustále omílá v médiích, a také vás znechucovat tím
co si prožili naši předkové. Rád bych, abychom si připomněli některá důležitá fakta. Zároveň
bych se s vámi rád podělil o zajímavosti, přesněji nálezy, artefakty a předměty, které byly
nalezeny v katastru naší obce a jsou jakýmsi dokumentováním doby, která je již 75 roků za
námi.
O příbězích a skutečnostech z období 2. světové války jsem zde již mnohokráte psal. Proto se
dnes zaměříme na nálezy, které spadají do tohoto období. Pro snadnější orientaci si pojďme
nejprve připomenout, jak to u nás v Mrsklesích tehdy vypadalo, a poté se můžeme věnovat
dalším detailům. Především je potřeba zdůraznit, že Mrsklesy (tehdy Mrsklice) byly hraničním
místem kde končily Sudety. Ty Adolf Hitler připojil k Německé říši a německé obyvatelstvo
Mrskles tento akt považovalo za osvobození od Čechů a od jejich poroby. Takže naše obec
měla rázem německý název Nirklowitz… ale to již víte z minulých článků.
Čas postupoval dále a válka se již blížila ke konci. Německá vojska ustupovala, vojáci zahazovali
své uniformy, snažili se převlékat do civilního oblečení a prchat před Rudou armádou. Nebo
se zkrátka uchýlili někam do bezpečí, popř. raději do amerického zajetí, nežli schytat kulku
od ruských vojáků, kteří se s nimi nemazlili. Mrsklesy, byly jako hraniční místo tudíž klíčovým
bodem, který mohl německým vojákům pomoci, čehož zcela jistě náležitě využívali - nebylo
to nic složitého. Ve většině rodin se hovořilo německy, obec byla německá, a tak obyvatelé
německého původu pomáhali německým vojákům jak jen mohli. Taková byla skutečnost.
V nalezených dokumentech je mnoho informací. Teď jsem některé vás možná rozhodil…
podle nalezených předmětů se však domnívám, že tomu tak skutečně bylo.
Němečtí vojáci sundávali své stejnokroje, roztopila se pec nebo kamna a vše se pálilo. Popel
končil na smetišti a po čase se tímto materiálem, obsahujícím i nespalitelné zbytky, pohnojily
zahrádky nebo políčka. Tak to tehdy fungovalo - nikdo po sobě nechtěl zanechat stopy.
Uniformu pryč a prchat v civilním oblečení, kterého se vojákovi dostalo v domě, kde se mohl
navíc na pár dnů schovat, a pak rychle zmizet, aby si zachránil holý život. Ano, právě přes
zmíněnou hranici Sudety – Čechy.
Když jsem vám nyní vylíčil dobu konce války, můžeme přejít k materiálním objevům, které
přesně zapadají k tomu, co vám zde píši. Tak tedy postupně…
Prvním artefaktem je německá vojenská identifikační známka, tzv. „Erkennungsmarke“, kterou
měl každý voják u sebe, většinou na krku. Na známce bylo vyraženo vojákovo číslo a kmenová
jednotka, aby bylo možno dohledat kam patřil. Pokud voják padl, známka se rozlomila –
půlka se dala mrtvému do úst a druhá půlka šla na evidenci. Takto byli padlí němečtí vojáci
evidováni. To vše proběhlo však pouze za předpokladu, že na to byl čas a někdo to mohl
ve válečné vřavě udělat. Dnes je to obdobné například u amerických vojáků, kteří nosí na
krku dvě kovové evidenční známky. Zmiňovaná nalezená známka od německého vojáka,
který se zde v Mrsklesích zřejmě převlékal a chtěl zmizet, se našla pod střešní krytinou. By u ní
přiložen malý dopis s osobními informacemi, hodností a jménem prchajícího vojáka. Zřejmě
se jí nechtěl zbavit, ale raději ji uchovat pro případ, že by se politická situace otočila a on se
mohl vrátit. Kdo ví? Jisté je, že se již nevrátil a tyto insignie po dlouhé době našel někdo jiný.
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Z hlediska sběratelského je cenná zvláště proto, že na známce je nízké označovací číslo
vojáka. To znamená, mohlo jít o člena jednotky z jejího počátku. Dále můžeme vidět, že šlo
o příslušníka skupiny SS, kteří měli speciální výcvik, neboť se jednalo o elitní jednotky německé
armády. Tyto jednotky „Waffen SS“ (zbraně SS) byly známy svou krutostí a odhodláním
bojovat do posledního muže. Po skončení války byly Mezinárodním vojenským tribunálem
v Norimberku prohlášeny za zločineckou organizaci.
Dále je zde nalezený zbytek přezky z opasku německého pilota Luftwaffe, elitní letecké
jednotky, taktéž zřejmě ze spálené uniformy. Nakonec je vyfocena (zubem času dosti
poničená) kovová destička, pravděpodobně odlitek, která nese místo svého původu.
Na fotografii je téměř nepostřehnutelné „Moravia-Werke“ což je současná továrna zde
v Hlubočkách, Mora Moravia. Destička byla odlita k již zmiňovanému „osvobození“ Sudet
v říjnu 1938. Němci tak oslavovali své připojení k Německu a odtržení se od Československa.
U nás je tento akt známý jako Mnichovská dohoda neboli zrada, kdy Německo, Itálie, Francie
a Velká Británie bez souhlasu Československa postoupily části území Československa Německu.
Vážení spoluobčané, zmiňuji pouze část nalezených artefaktů. Mohu vám ale s jistotou říci, že
z té nešťastné válečné doby je toho v zemi ještě spousta. My jsme si tu ukázali pouze několik
výrazných nálezů. Snad vám to připomnělo trochu historie, na kterou se v žádném případě
nesmí zapomínat. Musím také připomenout, že v žádném případě se nejedná o propagaci
fašismu a nacismu, nýbrž jde pouze o historická a sběratelská fakta.
Roman Sedláček             
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ DĚTI
„Když jarní vánek čechrá stráně
a první kvítí zavoní,
ptačí zpěv, zazní znenadání,
rozkvetou větve jabloní,
pak přišlo jaro.
To je jisté.
Čas, sněženek a fialek.
Nebe je rázem krásně čisté
a z jara, se nám tají dech.“
Jaro jsme si bohužel letos neužívali tak, jak jsme zvyklí,… Nemohli jsme společně tvořit jarní
a velikonoční dekorace a zdobit velikonoční kraslice. Dokonce jsme ani nemohli dokončit
započatou přípravu na oslavu svátku maminek. Přišla na nás na všechny „koronavirová krize“.
Mateřskou školu jsme uzavřeli po dohodě se zřizovatelem z důvodu velmi malého počtu dětí,
dne 18.března 2020. Škola byla sice zavřená, ale život v ní se nezastavil. Celou školu jsme
pečlivě dezinfikovali, uklidili, vymalovali šatnu a v neposlední řadě jsme šili roušky pro naše
spoluobčany. Těch se nám z darů spoluobčanů a nákupu Obecního úřadu Mrsklesy podařilo
ušít 1500 kusů! Šili jsme pro naše spoluobčany i pro personál ve zdravotnických zařízeních,
popeláře, řidiče autobusů, prodavačky,…
Mezitím paní učitelky připravovaly pro naše děti na webových stránkách školy úkoly na
domácí přípravu a vyzdobily školu, jako by tu děti stále byly s námi. Škola bez dětí je opravdu
velice smutná a my jsme se těšili na jejich návrat. Naštěstí nám naše děti – tedy jejich maminky
- posílaly obrázky z domácího tvoření a učení.
V pondělí 11. května (po dohodě se zřizovatelem) jsme opět školu otevřeli a přivítali některé
děti. Čekala nás trochu složitější doba – všichni jsme si museli zvyknout na zvýšenou potřebu
dodržování hygienických a dalších pravidel. Vše jsme naštěstí se zvýšeným úsilím nakonec
zvládli. Děti se naučily říkanku na pečlivé mytí rukou, používání papírových ručníků, jiných
pravidel při jídle a podobně.
Čekal nás nejkrásnější období v roce – Mezinárodní den dětí a začátek léta. Proto jsme pro
děti vymysleli projekt „HURÁ NA PALUBU“, který bude probíhat celý měsíc červen. Zahrajeme
si na námořník a piráty, budeme objevovat mořské dno i s jeho živočichy, plavit se na tajuplné
ostrovy, hledat bájné poklady, zachraňovat mořské želvy a utužovat své zdraví. Budeme
cvičit, závodit, tvořit, ochutnávat, poznávat, ale hlavně se budeme společně bavit.
Všem přejeme  hodně zdraví a krásné, klidné prožití léta
        Všichni z Mateřské školy Mrsklesy
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CO SE UDÁLO
Vyhlášený nouzový stav dnem 12. 3 2020 zrušil veškeré plánované akce pro jarní období v
naší obci. Naštěstí od 1. května již bylo možné se shromažďovat ve skupince 10 lidí, a tak byla
neorganizovaně na Kovákově postavena tradiční májka. Rovněž bez široké veřejnosti byla i
pokácena. Děkujeme, že i v tak neobvyklé a sklíčené době, zdobila úžasná májka naši obec
během celého měsíce května. Určitě to všechny naše občany velice potěšilo.

TJ SOKOL
PODĚKOVÁNÍ
TJ Sokol Mrsklesy děkuje svým spoluobčanům za poskytnutý odpadní kov, který darovali
v rámci svozu železného šrotu naší organizaci. Celkem bylo odvezeno 4.130 kg železného šrotu.
Finanční výtěžek bude použit na výdaje malé kopané a na akce pořádané pro děti.
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AKTUÁLNÍ TÉMA
„Z dluhů se dá dostat. Nejdůležitější je před nimi nezavírat oči,“ říká insolvenční poradkyně
Vendula Kroupová
Jen v Olomouci se v exekucích nachází každý desátý člověk nad 15 let. Do insolvence se ročně
dostane přibližně 400 z nich. Jak se s takovými životními situacemi mohou lidé vypořádávat
a co je v této situaci nejtěžší? O tom jsme si povídali s insolvenčními poradkyněmi Ivanou
Vyleťalovou a Vendulou Kroupovou z organizace Člověk v tísni.
V červnu tohoto roku začala platit nová pravidla oddlužení. I když se podmínky vstupu do
insolvence zlepšily, dluhy stále nejsou pro mnoho obyvatel vyřešené téma. Pokud si lidé neví
rady, mohou se obrátit například na pracovníky v organizaci Člověk v tísni. Ti tyto problémy
se svými klienty řeší denně.
„Některá zadlužení přicházejí z nezodpovědného zadlužování, jako jsou například nákupy na
splátky. Zároveň k nám ale přichází lidé, kteří se do dluhů dostali kvůli závažné životní situaci.
Třeba je opustil partner a životní náklady zůstaly na jednom živiteli,“ popisuje typy klientských
příběhů insolvenční poradkyně Ivana Vyleťalová. Občas se také setkává s dluhy, které
vzniknou tak, že na ně člověk zapomene, nebo o nich ani neví. „Mnoho lidí přichází do dluhů
kvůli neznalosti. Například proto, že neví, že mají platit zdravotní pojištění, nebo zapomenou
na poplatky za odpady,“ dodává Vyleťalová.
Nejčastějším problémem, se kterým klienti do dluhové poradny Člověka v tísni přichází, jsou
exekuce. „Exekuce je pro lidi likvidační a demotivační a vede je často ke krajním řešením.
Například práce v šedé zóně, závislost na dávkách nebo třeba reálná ztráta bydlení,“ říká
Vendula Kroupová. Proč tomu tak je? Dluhy jsou podle insolvenční poradkyně v naší společnosti
ještě stále tabu a lidé proto nejsou dostatečně informovaní o tom, jak je řešit: „Často o těchto
problémech neříkáme ani své nejbližší rodině. Lidé potřebují sebrat odvahu na to, je řešit.“
A to jedině tím způsobem, že o nich začnou mluvit.
Začít mluvit o dluzích může člověk právě s odborníky z organizace Člověk v tísni. Pracovníci
se pokoušejí spolu s klientem hledat příčiny ale i řešení. Pomohou mu zmapovat situaci
a například připravit člověka na oddlužení. „Insolvence je krok, který ovlivní fungování rodiny.
Proto je dobré být připraven na všechny možné situace, které mohou nastat. Důležité je
zmapovat celou životní situaci, nejen příjmy a výdaje, ale rodinné zázemí, zdravotní stav,
práci apod.,“ říká Vendula Kroupová. S ní i s jejími kolegyněmi si můžete zavolat, poradit se
a domluvit schůzku. Služby fungují bezplatně a pracovníci vás mohou navštívit i u vás doma,
a to nejen v Olomouci a okolí, ale i na Litovelsku a Uničovsku.
V Olomouci můžete navštívit kancelář Člověka v tísni bez objednání v konzultačních hodinách
ve čtvrtky od 8 do 12 hodin na adrese Litovelská 14.
Nebo se domluvit na schůzce s insolvenční poradkyní:
Vendula Kroupová
vendula.kroupova@clovekvtisni.cz  
777 367 873
Clovekvtisni.cz/olomouc
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ZVEME VÁS
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Srdečně zveme nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče a širokou veřejnost do sportovního
areálu v Mrsklesích na Rozloučení s prázdninami, které se koná v sobotu 29. srpna 2020 od
15:00 hodin. Budou připraveny soutěže pro děti, obří skluzavka, tombola, doprovodný program
a večerní diskotéka.
Samozřejmě se můžete těšit i na bohaté občerstvení, které zajistí TJ Sokol Mrsklesy.

HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
V neděli 20. září 2020 zve TJ Sokol Mrsklesy všechny děti a jejich doprovod do sportovního areálu
v Mrsklesích kde v 14:30 hodin bude zahájeno hledání skřítka Podzimníčka. Nezapomeňte na
pohodlné oblečení do lesa a nepohody. Budou se plnit úkoly k vyluštění zaklínadla, které
přivolá Podzimníčka. Bude připravena tvořivá dílnička a drobné občerstvení. V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.
TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA
Program TV11 si v televizi nenaladíte – ale nezoufejte! V neděli 6. září v 11:00 budete mít
příležitost se dění kolem TV11 zúčastnit osobně. Pořádá ho pro Vás spolek MRSKNI SEBOU. A o co
vlastně půjde? Především o výhru, samozřejmě :). Kdo o ni stojí, neměl by podcenit psychickou
a fyzickou přípravu a měl by si uvědomit, že závod o ni nebude žádnou procházkou růžovým
sadem, ale jedenáctikilometrovým během zelenými lesy a loukami v okolí obce Mrsklesy.
Pokud si na jedenáctku netroufáte, nevadí. K dispozici bude i „ďábelská“ šestková varianta
závodu – kondiční šestka 6. ročníku konaná 6. září.
Registrovat se budete moci od srpna přes webové stránky závodu www.tv11.cz, nebo přímo
na místě, tedy ve Sportovním areálu v Mrsklesích, v den konání závodu. Děkujeme za podporu,
které se nám dostalo od našich partnerů – Obce Mrsklesy, Města Velká Bystřice, Olomouckého
kraje, M tenis servisu, Fitness Hlubočky a Pharma Future.
Pro závodníky, jejich doprovod i diváky bude k dispozici občerstvení v kiosku sportovního
areálu.
Těšíme se na Vás.
Za pořadatele

   Viktorie Koksová
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Po z v á n ka n a 6 . r o č n í k bě ž e c ké h o z á v odu

Terénní
Vrtovská
Jedenáctka

6. září 2020
Kde: Sportovní Areál Mrsklesy
Trasa: 11 km (kondiční běh 6 km)
Kdy: neděle,

lesní a kamenité cesty
v okolí potoka Vrtůvka

Start:

11 hod.

Registrace: před závodem - online na www.TV 11 .cz
startovné 100 Kč
v den závodu - Sportovní areál Mrsklesy
startovné 150 Kč, 9.30 - 10.30 hod.
Informace:

www.TV 11 .cz

fcb - Terénní Vrtovská Jedenáctka
e-mail: vrtovska 11 @seznam.cz
telefon: +420 605 966 433
Pořadatel: MRSKNI SEBOU, z.s.
Pod záštitou a za podpory:

TJ SOKOL MRSKLESY VÁS ZVE NA

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
MRSKLESY 2020

Memoriál Františka Řezníčka
v sobotu 11. 7. 2020
startovné: 1000 KČ
zahrnuje:
2 hřiště s umělým povrchem
občerstven sprchy
šatnu
cenu pro každý tým
Vítěz získává

SUD PIVA

pravidla dle malé kopané
hráči v polu 4+1
hrací doba 2x10 minut
ROZLOSOVÁNÍ: 8:00 – 8:45 hodin
ZAHÁJENÍ TURNAJE: 9:15 hodin

potvrzení účasti a další info:
matejsmrcek@seznam.cz , tel: 737 888 861 do 5. 7. 2020
KAPACITA 12 TÝMŮ
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