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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2021 a vkládáme do něj naději, že bude lepší, než rok předcházející. Nikdo
nevíme, jak dlouho důsledky covidové pandemie potrvají, nicméně doufejme, že se situace
postupně vrátí do normálních kolejí a budeme se moci opět vídat při různých společenských
i sportovních událostech. Prozatím byly v letošním roce plánované akce zrušeny.
Začátek roku je tradičně obdobím čísel. V loňském roce se narodilo celkem 6 dětí a opustili
nás 4 spoluobčané. Naše obec má k 1. 1. 2021 celkem 702 obyvatel, což je o 21 více než
v loňském roce. Je to však poprvé, kdy je počet obyvatel naší obce vyšší než 700. Například
v roce 1996, kdy se naše obec osamostatnila, byl celkový počet občanů s trvalým pobytem
v Mrsklesích 499. Při pohledu do historie měla naše obec v letech 1910 - 1920 přes 700 obyvatel,
v roce 1930 více jak 900 obyvatel a v roce 1950 dokonce přes 1000 obyvatel. Bylo to ale dáno
tím, že součástí obce Mrsklesy byla v letech 1869-1950 i část Mariánského Údolí.
V letošním roce budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 50 milionů Kč. Tuto výši
rozpočtu ovlivnily především plánované výdaje, které pokryjí očekáváné daňové příjmy a
příjmy z dlouhodobého financování. Ve výdajích je plánováno14 mil. na bytovou výstavbu
(řadové domky) a další investice.
Náhradou za opotřebovaný vůz Caddy, který byl veřejně nabídnut k prodeji, byl zakoupen
nový vůz Dacia, pro rozvoz obědů a obsluhu údržby, za cenu 338 000 Kč.
Z důvodu využití obnovitelných zdrojů energií byly na střechu budovy ČOV namontovány
fotovoltaické panely o výkonu 10 KWp za cenu 235 000 Kč bez DPH. Výrazně to ovlivní platby
za elektrickou energii, které tvoří v současné době třetinu nákladů na provoz kanalizace. Tato
investice by měla zpomalit růst ceny stočného v příštích letech (předpokládaná životnost
panelů je minimálně 25 let) a to především díky snížení energetické závislosti.
Další investicí do majetku obce je oprava dešťové kanalizace. První etapa bude provedena,
po získání stavebního povolení, u kulturního domu. Jedná se o výměnu potrubí v délce cca
65 metrů dešťové kanalizace. Stavbu v hodnotě 896 214 Kč bez DPH bude na základě cenově
nejvýhodnější nabídky provádět firma Strabag. Před zpracováním projektové dokumentace
pro přestavbu křižovatky u obchodu v Mrsklesích, byla v jejím okolí provedena kamerová
prohlídka dešťové kanalizace, která se ukázala býti ve velmi špatném stavu. V další etapě
bude nutné při stavbě kruhového objezdu provést také její opravu. Na základě zjištění stavu
této části kanalizace bylo dohodnuto zadat zpracování dokumentace skutečného stavu
(pasportu) dešťové kanalizace v celé obci a to včetně kamerové prohlídky. Výsledná
dokumentace (pasport) bude podkladem pro zadání zpracování projektu obnovy dešťové
kanalizace v obci. V celé obci byla při nedávné opravě chodníků a komunikací dešťová
kanalizace postupně opravována a původní betonové trubky byly vyměněny za plastové.
Některé úseky však zůstaly bez rekonstrukce. Jedná se převážně o část pod hlavní cestou, jež
je v majetku Olomouckého kraje, a taktéž odtok veškeré dešťové vody z Kovákova do řeky
Bystřice, v délce 740 m. Na této trase se uvažuje o zbudování suchého poldru pro zadržování
vody v krajině.
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Za účelem zvýšení objemu separovaných odpadů a díky tomu snížení produkce směsných
odpadů, se naše obec zapojila do projektu mikroregionu, zaměřujícího se na doplnění
separovaných odpadů. Po úspěšné žádosti na doplnění nádob na separovaný odpad bude
mít v červnu naše obec k dispozici 200 ks nádob na bioodpad z domácností o objemu 240
litrů, kompostéry, velkoobjemový kontejner na bioodpad a 2 kontejnery na kovy. Celková
hodnota dodaných nádob je dle smlouvy 372 680 Kč, z toho spoluúčast obce je 15%. Dále je
možné získat nádoby na separovaný odpad do domácností. Jedná se o nádoby na papír a
plast, které jsou k dispozici pro ty domácnosti, které je ještě od obce nedostaly.
V rámci zjišťování možností na zvýšení bezpečnosti a zpomalení rychlosti projíždějících vozidel,
bylo na konci loňského roku provedeno měření intenzity dopravy. Za týden měření bylo
detekováno v lokalitě u Kovákova přes 7 tisíc projíždějících vozidel, z toho pouze 49% dodrželo
povolenou rychlost (od Hluboček 51%, od Mrskles 47%). Celková průjezdnost obcí v přepočtu
na měsíc byla obousměrně v počtu 33 007 vozidel, z toho 13% jelo rychlostí nad 60 km/hod
(v přepočtu za měsíc 4 402 vozidel). Statistika dopravy bude použita pro další jednání ohledně
možnosti umístění stacionárního měření rychlosti v obci.
Po několika letech se na Kovákově opět bruslilo a to díky několika nadšencům, kteří obětovali
svůj volný čas a v několikahodinových intervalech kropili hřiště vodou a ometali sníh, až vznikla
vrstva ledu vhodná k bruslení. Bohužel počasí se po krátké době změnilo a led začal rychle
roztávat, přestože předpověď zaručovala dlouhé tuhé mrazy. I těch několik málo dní kdy bylo
možné bruslit, využilo mnoho bruslařů.
Od 27. března do 11. května 2021 bude v České republice opět probíhat sčítání lidu, domů
a bytů. Budete mít možnost využít jednu ze dvou fázích. Od 27. března se bude možné sečíst
online, pomocí elektronického formuláře na: www.scitani.cz. Ti z vás, kteří sčítání neprovedou
online formou, pak budou muset od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný formulář. Distribuce
listinných sčítacích formulářů proběhne po skončení online sčítání, přičemž formuláře budou
doručovat sčítací komisaři. Z důvodu přísných hygienických opatření však nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
Vzhledem k epidemiologické situaci proběhla v Olomouckém regionu 22. tříkrálová sbírka
trochu netradičně. Místo obvyklého obcházení našich domovů, byly kasičky umístěny na
veřejně přístupných místech a to v obchodě, mateřské školce a na obecním úřadě. Celkem
bylo v letošním roce vybráno 9 057 Kč (z toho 2 757 Kč v obchodě, 2 380 Kč ve školce, a 3
920 na obecním úřadě). Z důvodu zachování výše podpory naše obec darovala Charitě
Olomouc částku 10 000 Kč. Pro informaci uvádím výši vybraných finančních darů z minulých
let: v roce 2020 se vybralo celkem 19.008 Kč a v roce 2019 pak 17.189 Kč. Charita Olomouc
velice děkuje všem dárcům a nabízí svoji pomoc každému, kdo se dostane do situace, s níž
si nedokáže sám poradit.
Je bohužel možné, že někteří z vás se vlivem pandemie dostanou do velmi obtížné životní
situace. Tu asi nevyřeší 10 ks respirátorů, které každý občan nad 15 let v minulých dnech od
obce obdržel, ale pomoc může být i jiná. Neobávejte se proto oslovit vedení obce se svým
problémem.
Přeji nám všem zdraví, zdraví a zdraví!
                                                                                                                 
                                                                                                                 
		

   Petr Stratil
       starosta  
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INFORMACE Z OBCE
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU DNE 27. BŘEZNA 2021
Svozový vůz pro velkoobjemový odpad bude přistaven:
Kovákov – točna ………………………….….... od 10:00 do 10:30 hodin
Mrsklesy – u hostince ………………………….. od 10:35 do 11:15 hodin
Mrsklesy – u kapličky ………………...………... od 11:20 do 12:00 hodin.
Do velkoobjemového odpadu nedávejte nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky
a stavební odpad.
Odvoz nebezpečného odpadu bude zajištěn určeným vozidlem s přistavením:
Kovákov – točna ………………………………… od 10:00 do 10:30 hodin
Mrsklesy – u hostince….. ……………………….. od 10:35 do 11:15 hodin
Mrsklesy – u kapličky…………………………….. od 11:20 do 12:00 hodin.
V uvedenou dobu a na určená místa dopravte odděleně velkoobjemový a nebezpečný
odpad, který předáte zaměstnancům svozové firmy. Volné ukládání odpadu na jednotlivá
místa je z bezpečnostních a manipulačních důvodů zakázáno!
ÚKLID ODPADKŮ
Každý rok počátkem jara se koná úklid v okolí naší obce. Koronavirová epidemie nám
nedovolí hromadně organizovat pravidelný sběr odpadků s krátkým posezením u táboráku,
nicméně, nikomu z nás nebrání samostatně se podílet na úklidu nepořádku kolem nás. V
termínu 26. - 28. března se můžete vydat s rodinkou posbírat odpad v okolí naší obce. Výdej
pytlů a rukavic proběhne před kulturním domem, a to v pátek (26.3.) v čase 13:00 - 13:30 a v
sobotu (27.3.) v 9:00 - 9:30 a 13:00 - 13:30. Naplněné pytle s odpadem zanechejte vždy na kraji
silnice a to směrem k Velké Bystřici, na Přáslavice (po konec sportovního areálu), ke skládce,
u vojenské silnice, a také u komunikace směrem k Mariánskému Údolí po konec cyklostezky.
Nezapomeňte pytle zavázat, aby se odpadky nesypaly po okolí. V pondělí bude tento odpad
naložen a odvezen na skládku. Předem děkujeme všem dobrovolníkům, kterým není lhostejné
znečišťování našeho životního prostředí volně pohozenými odpadky.

Společenská kronika
Narodili se …
Filip Sklenář     

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
Opustili nás...
Ing. Karel Mikulášek, Milada Šlajerová, Pavel Novotný, Renata Smrčková   

Upřímnou soustrast
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ DĚTI
KARNEVAL
„Kašpárci a kouzelníci,
princezny a zvířátka,
do školky dnes místo dětí,
přišla celá pohádka.‘‘
Touto známou básničkou přivítaly děti z mateřské školy i letošní karneval. Než všechno to
radostné veselí vypuklo, vyráběli jsme společně výzdobu do třídy i celé školky, která byla
krásně vyzdobena balonky a smáli se zde na nás i veselí klauni. Děti společné tvoření opravdu
bavilo. Povídali jsme si také o Masopustu, abychom si připomněli naše tradice. Rozvinula
se velká debata na téma „moje maska“, děti vášnivě vyprávěly o domácí přípravě svých
kostýmů a velmi se těšily, až se v nich předvedou ostatním.
A už je tady ten velký den! Již od brzkého rána vcházeli do naší školky rytíři, princezny, víly,
pavouček, ohýnek, chobotnice, kovbojové, zkrátka přepestrý houf karnevalových masek.
Ten den nebyly ve školce ani paní učitelky – jen velké kostky domina.
Abychom vydrželi dlouho tancovat, soutěžit a bavit se, posilnili jsme se svačinkou, a hurá do
kola. „Všichni vás zveme hej, hej, hej, na maškarní rej!‘‘ Pro děti byl připraven pestrý a zábavný
program. Ve třídě u „Berušek“ jsme se nejdříve všichni vyfotili a potom na nás čekala spousta
pohybových her a soutěží. Nechyběl ani klasický tanec s nafukovacími míčky a přehlídka
masek. Děti se nám představily ve svých kostýmech, které hodnotilo publikum i s porotou.
Porota měla nelehký úkol vyhlásit nejlepší kostým. Vítězem se stal každý, protože originálních
a nápaditých kostýmů byla plná školka. Maminky a babičky se opět vyznamenaly plejádou
velmi krásných a nápaditých kostýmů. Odměnou pro všechny byl bouřlivý potlesk a malá
sladkost od poroty.
Velice si vážíme toho, že rodiče připravili dětem tak krásné kostýmy a umožnili se jim vcítit do
role svých hrdinů. Již nyní se těšíme na další rok a na nové nápadité masky a zábavu.
V průběhu měsíce ledna a února jsme pro děti připravili tzv. Projektové dny.
První projektový den byl na téma „Ptáčci na krmítku‘‘. Děti se různými formami seznamovaly
s našimi přezimujícími ptáčky - mohly je vidět na obrázcích, poslouchat jejich zpěv, dokonce
je mohly vidět vycpané. Povídali jsme si o tom, čím se takoví ptáčci v zimě živí, a co naopak
v krmítku být nesmí. Na závěr si děti vyrobily závěsné krmítko a ozdobily s ním ‚‚ptačí strom‘‘
na školní zahradě.
Druhý projektový den se nám už hodil do předjaří, protože byl na téma „Ve včelím úle‘‘.
Hravou formou se děti seznámily s tím, jak to vlastně je s medem a včelkami a domů si odnesly
svíčku z včelího vosku.
Třetí den byl na téma „Bylinkový košík‘‘. Zde se děti seznamovaly s léčivými bylinkami a hrály
bylinkové pexeso. Dověděly se, co je bylina, na co všechno může být dobrá a na závěr
ochutnaly bylinkový čaj.
					

Zpravodaj obce Mrsklesy                                                                                                                  6

Čtvrtý projektový den byl pro změnu výtvarný a nesl název „Kouzelné malování‘‘. Děti se
seznámily s technikou malování odstředivou silou na speciálním přístroji. Využily i malování
různými speciálními barvami, které se nesmíchají a krásně se dokáží otiskovat. Všichni jsme byli
od barev, bylo veselo, smích se linul z oken školky.  
A co teď?...
Počasí je sice jako na houpačce – někdy je krásně a svítí sluníčko a někdy zase v noci mrzne,
ale my se už nemůžeme dočkat, až nás zima definitivně opustí. Měli jsme v plánu vyzdobit
si společně školičku jarními motivy, kytičkami a pomaloučku se připravovat na jarní svátky –
Velikonoce. Bylo připraveno ještě několik projektů,…
Jenže je všechno jinak… Školička posmutněla, nejsou v ní děti,… musely zůstat s rodiči doma.
Paní učitelky předškolákům připravily pracovní sešity, aby se alespoň tak mohly připravovat
na zápis do 1. třídy. Všechny ostatní se snažíme inspirovat na našich webových stránkách
různými náměty na tvoření a zábavu společně se sourozenci a rodiči, případně prarodiči.
Těšíme se na fotografie společně strávených chvil při tvoření a aktivitách dětí s rodiči.
Všichni věříme, že tahle zlá doba brzy přejde a všechno bude zase normální. Držme si pěsti, ať
zůstaneme všichni zdraví.
    Brzy ve školce na viděnou!!!
   Renata Petrová
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HISTORIE
SOUSEDNÍ A ZANIKLÁ OBEC JESTŘABÍ (HABICHT)
Vážení čtenáři, v tomto článku historie vám budu psát o zaniklé vesnici Jestřabí, německy
Habicht. Říkáte si, jak Jestřabí souvisí s naší obcí? Napadlo mě, že by nebylo špatné zapátrat
v historii i trochu mimo katastr naší vesnice a zkusit najít lidské vztahy nebo podobné vazby v
sousedství. Zapátral jsem tedy ve starých spisech a zjistil jsem, že Jestřabí, Mrsklesy, Nepřívaz
(také zaniklá), Posluchov a Čechovice patřily již kolem roku 1600 do církevního kapitulního
panství ve Velké Bystřici. Takže jsme byli sousedé již od dávných časů a zároveň pod správou
jednoho majitele. Jisté je, že lidé z „našich“ vesnic se znali, navštěvovali se a udržovali mezi
sebou různé vztahy. Určitě je ovlivňoval i politický systém, který tlačil na smýšlení a chování
lidí. Většina obyvatelstva byla německého původu, proto si rozuměli a lze říci, že vzájemné
soucítění fungovalo. Z historie i fotografií se dovídáme, že Jestřabí byla zemědělskou, horskou
obcí a její občané svoje výpěstky jezdili prodávat na trhy do Velké Bystřice a Olomouce.
Však u naší české i německé hospody se povozy často zastavovaly pro občerstvení, které
potřebovali vozkové i jejich tažná zvířata. V době mezi válkami pomáhal vozit z Jestřabí tyto
produkty i autodopravce pan Josef Hausner (bývalý psinec – domeček za Vrtůvkou).
Pojďme si nyní trochu popsat Jestřabí. Podle pověsti měl její název vzniknout od jestřába,
kterého měla vesnice na své pečeti. Také na dobových fotografiích je tento dravec viditelný
na památníku padlým v první světové válce. Vesnice, známá asi od roku 1360, se rozkládá
v mělké kotlině asi 7 – 8 km východně od našich Mrskles, ale již ve vojenském prostoru Libavá,
takže bez povolení ke vstupu do vojenského prostoru se k ní nedostanete. Vede k ní cesta,
kterou se vyjíždí na Bílý kámen. Vesnice se nachází v nadmořské výšce 595m, protéká jí potůček
Hluboček, který v Hlubočkách vtéká do říčky Bystřice. Počasí tu bývalo většinou chladné, lidé
chudí, živilo je zmíněné zemědělství a práce v lese. Několik jedinců mohlo pracovat ve dvou
mlýnech, lesním revíru olomoucké kapituly, spravovaném Velkou Bystřicí, případně přímo
v obci. Vesnice měla od roku 1835 – 1930 přibližně 65 až 80 domů a počet obyvatel se pohyboval
mezi 350 – 500, tedy skoro stejně jako Mrsklesy. Musím zmínit, že obec měla kostel se hřbitovem
a farou, rychtu, chudobinec, školu, záložnu, hasičský sbor, mimo obec ony mlýny a myslivnu.
A i v tak malé obci se uživily dva hostince. Velká spousta informací se dá zjistit z církevních
zápisů, úžasně popisujících místní kostel i faru, zvláště pak varhany, obrazy, kostelní zvony
a také přesný seznam farářů. A jak to tak v životě bývá, nejde líčit jen příjemné. Při pročítání
spisů mne zamrazilo, když jsem se dočetl o sebevraždě místního faráře v roce 1757. Oběsil se
na dveřích fary. Avšak vlastní čin by nebyl ani tak hrozný jako spíše to, co následovalo po jeho
smrti. Kronika zmiňuje, že běsnící dav věřících s jeho tělem zle nakládal – byl okraden, uřízli
mu hlavu, vyrazili zuby. Poté jej nahého na koni odvezli do lesa a tam byl „oslím“ pohřbem
zahrabán do země, neboť místní jej podezírali z čarodějnictví. Později byl exhumován a úřední
orgány konstatovaly duševní onemocnění, načež byl řádně pohřben v jestřabském kostele.
Jak lze vidět, lidé spolu dokáží vycházet v každé době, ovšem „zkrat“ může nastat kdekoliv
a kdykoliv.
A tak vesnice žila svým životem, dobrým i zlým. A nebýt 2. světové války, Jestřabí mohlo zřejmě
dále existovat. Když Německo válku prohrálo, politika a dekrety prezidenta Beneše rozhodly o
vystěhování německých obyvatel z jejich domovů, tedy i z Jestřabí. Několik transportů vysídlilo
původní obyvatelstvo a nastal smutný zánik obce. Přestože se jednalo o civilní obyvatelstvo,
bylo bohužel odstěhováno do válkou zdevastovaného Německa. Museli zde zanechat své
domy, majetky, pohřbené předky. Někteří si s sebou brali i hlínu ze svých rodinných hrobů,
neboť nevěřili, že se budou moci vrátit, i když tajně doufali.
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Zůstala po nich neobydlená oblast a na základě rozhodnutí Gottwaldovy vlády vznikl vojenský
prostor. V letech 1946 – 1947 začala oblast Libavé sloužit armádě, opuštěné vesnice posloužily
jako cvičné cíle pro zásahy dělostřelců, tankistů, letectva. Takto zaniklo nejenom Jestřabí, ale
mnoho dalších obcí.   
Po nastudování určitého množství historických faktů vesnice Jestřabí jsem se rozhodl, že se
pokusím zaniklou obec navštívit. Rád bych poděkoval velení správy VVP Libavá, že mi bylo
umožněno s bezpečnostním doprovodem provést prohlídku a zdokumentovat zaniklou obec
Jestřabí, a to na základě získaného povolení vstupu do vojenského prostoru. Zde vás poprosím,
abyste můj „amatérský průzkum terénu“ pochopili jako moje pocity a vylíčení skutečnosti,
kterou jsem zažil na místě zaniklého Jestřabí.
V podzimních dnech loňského roku jsem tedy vyrazil do obce Jestřabí. Byl jsem zvědavý na
zbytky domů, staré studny, cesty a potůček Hluboček. Nejvíce však na dominantu obce,
kostel Nejsvětější trojice s přilehlým hřbitovem. Zkrátka, těšil jsem se. Realita však byla bohužel
jiná. Skoro mě to zdrtilo. Téměř 70 let zničená vesnice nikde nebyla, mobilní signál také ne,
orientace jen podle slunce a paměti z mapy. Moje plány se hroutily, věděl jsem, že jsem
kousek od Jestřabí, ale měl jsem v úmyslu jít na přesná místa. Nakonec jsem tedy sáhnul po
historické mapě a snažil jsem se dojít do středu bývalé vesnice. Kdybych nevěděl, že stojím
před Jestřabím, myslel bych si, že je přede mnou jen hustý listnatý les. Věděl jsem však, že starý
kostel ještě stojí, a proto jsem k němu chtěl dojít. Marné, marné, marné. Všude vysoké stromy,
vysoká tráva, bahnité loučky a nechutně bodající šlahouny ostružin a malin. Vyrážím podle
citu a mám první úspěch. Kamenné obvodové zdivo nějakého bývalého stavení. Tak jsem
tady dobře! Poté se objevil i potůček Hluboček. A potom už to šlo jedno za druhým. Kamenné
zdivo, ovocné stromy – pozůstatky zahrad, staré skleněné nebo porcelánové střepy. Věděl
jsem, že budu hledat zaniklou obec, ale připadal jsem si jako v pralese, kde všechno zarostlo.
Tak jsem již doufal, že alespoň objevím zbytky kostela se hřbitovem, který se dochoval. Avšak
nic, nic. Dvakrát jsem obešel lokalitu, pěkných pár kilometrů přes popadané stromy a mokřiny.
Byl jsem unavený a také můj bezpečnostní doprovod již reptal. Bohužel stále nic a padlo
rozhodnutí, končíme. Cesta zpět k autu. Opět plno bodláčí a nepříjemného porostu. A teď to
přišlo! Jako z hororu se přede mnou tyčí vysoká polorozpadlá věž… ano, je to on, ten hledaný
kostel. Následně všechno obíháme a nacházíme i zbytky hřbitova. Bohužel je opravdu vše
hodně rozbité a věkem sešlé. Protože se šeří, pořizuji poslední fotografie a od automobilu nás
dělí posledních asi 300 metrů. Jak směšné, příroda nám na několika desítkách metrů zakryla
kostel, zbylou dominantu zaniklé obce. Unavení, ale rádi odjíždíme do Mrskles.       
  Roman Sedláček
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Redakční rada přeje všem svým spoluobčanům pěkné velikonoční svátky, prožité ve zdraví
v kruhu svých nejbližších.
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