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Vážení spoluobčané,
skončilo hezké letní období, které jsme díky rozvolnění protiepidemických opatření mohli
prožít poměrně aktivně. K tomu snad přispělo i dokončené FIT hřiště nad sportovním areálem
v Mrsklesích, které využívají nejen děti a dospělí z naší obce, ale i z obcí okolních. Není to
tak dlouho, co byla tato část obce plná křovin a suchých stromů, ale dlouhá a usilovná
práce přinesla své ovoce. Za zmínku jistě stojí také vydlážděná plocha ve sportovním areálu
u budovy šaten, kde je umístěn servisní stojan pro drobné opravy kol, stojan na čtyři kola,
a také nabíjecí elektro stanice pro dobití baterie elektrokola či koloběžky. Na instalaci
tohoto zařízení jsme obdrželi dotaci ve výši necelých 110 000 Kč. Na hřišti také nedávno
proběhlo zkušební venkovní promítání filmu. K tomuto účelu zde byly zabudovány lavičky
s opěrou a konstrukce na promítací plátno (včetně jeho krytu). Na projektor jsme obdrželi
dotaci určenou na podporu kultury a spolků. Příští léto tak plánujeme pravidelné promítání
v letním kině na hřišti.
Během jarních a letních měsíců byly provedeny lokální opravy propadených chodníků a v
některých případech i úprava vjezdů. Navzdory původnímu záměru opravit vyvrácené silniční
obruby u chodníku nad Kovákovem (od cesty k vodárce po Kovákov) bylo nakonec nutné
tento chodník rozebrat a provést kompletní novou pokládku, a to z důvodu absence drenážní
vrstvy. Plánované opravy tak zatím nejsou dokončeny a budou i nadále pokračovat. Rovněž
bylo v několika ulicích v Mrsklesích doplněno šest svítidel veřejného osvětlení, neboť původní
rozmístění lamp nesplňovalo současné požadavky na osvětlení veřejných komunikací.
Byla dokončena také oprava dešťové kanalizace u kulturního domu, kterou prováděla
v termínu 7.7.– 2.8.2021 firma Strabag. Práce na výměně potrubí dešťové stoky o celkové délce
65 metrů a souvisejících pracích, jako jsou výměny šachet, vpustí a oprava povrchů chodníků
a komunikace (v rozsahu dle požadavku vlastníka), byly provedeny ve velmi slušné kvalitě za
cenu cca 894 000 Kč bez DPH. Další etapou bude bezvýkopová oprava vytypovaných úseků
dešťové kanalizace v průběhu měsíce října a listopadu tohoto roku.
V těchto dnech se již dokončuje stavba tří řadových domů. I v této době při nedostatku
pracovních sil a materiálu, vedoucí k rychlému nárůstu cen, se podařilo dokončit stavbu
v plánovaném termínu, pouze s drobným navýšením vysoutěžené ceny - zhruba o 1% ceny
původní. Oproti projektové dokumentaci bylo nutné přistoupit na mnohé další drobné změny
- pouze v dodatku smlouvy č. 1 jsou změny na 133 stranách A4. Nyní probíhá výroba a montáž
kuchyní, oplocení zahrad a příprava na kolaudaci. Jakmile bude zastupitelstvem schválena
výše nájemného, zveřejníme záměr pronájmu na úřední desce a bude zahájen příjem žádostí
o pronájem.
Zastupitelstvo obce již čtvrtý den po ničivém tornádu na jižní Moravě odsouhlasilo finanční
dar z rozpočtu obce ve výši 4 x 100.000 Kč a to následujícím nejvíce postiženým obcím: Městys
Moravská Nová Ves, Obec Hrušky, Obec Lužice a Obec Mikulčice. Na srpnovém jednání
zastupitelstva obce bylo schváleno uložení finančních prostředků a to především pro uchování
hodnoty majetku obce na delší období. Investice v objemu 10 mil. Kč do fondu CREDITAS
ENERGY s investičním horizontem 5 - 8 let (výnos v rámci nastavených limitů od 5,6% do 6,0% p.a.)
a nákup dluhopisů společnosti BIDLI bydlení sedm s.r.o v objemu 10 mil. Kč (splatnost 5 let)
zajištěné zástavním právem k pozemkům (cena pozemků dle znaleckého posudku činí 13,5
mil. Kč) s pevným zhodnocením 5,0 % p.a.
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Jak jste si někteří jistě všimli, naše obec byla zařazena do zkušebního provozu nové služby
České pošty a do naší obce tak v minulém měsíci jezdila „Mobilní pošta“. Zda se tato služba
osvědčila, bude Českou poštou vyhodnoceno až po ukončení testování v celé republice.
1. září děti nastoupily do školy a my plánujeme v měsíci říjnu zahájit fungování sportovně
turistického kroužku. Proto doufejme, že se nebude opakovat situace loňského podzimu a
nebudeme muset všechno připravované rušit.
    Petr Stratil
        starosta

INFORMACE Z OBCE
Připomínáme možnost registrace emailové adresy pro zasílání upozornění na aktuality a
hlášení rozhlasu. Více na:
https://www.mrsklesy.cz/hlaseni-rozhlasu
https://www.mrsklesy.cz/aktuality
NABÍDKA NÁDOB NA BIO ODPAD
Kdo z občanů má zájem o popelnice na BIO odpad do domácností (240 litrů), může si tyto
hnědé nádoby vyzvednout na obecním úřadě. Vydány budou na základě podepsané
smlouvy o výpůjčce.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 25. ZÁŘÍ 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.
Svozový vůz pro nebezpečný 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
V uvedenou dobu 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!
Společenská kronika
Opustili nás ...
Jana Navrátilová
Narodili se ….      
Eliška Eliášová, Eduard Větrovec, Jakub Kouřilek, Aneta Rajnochová

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.
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HISTORIE
SOUSEDNÍ ZANIKLÁ OBEC NEPŘÍVAZ (EPPERSWAGEN)
Vážení čtenáři, i dnes opět pokračuji v tématu zaniklých obcí v blízkosti Mrskles. Budeme
hovořit o dědince Nepřívaz, německy Epperswagen, která je naší obci velice blízká. Nachází
se východně za strmými svahy směrem od Hluboček - Dukly a Hrubé Vody. Nepřívaz vznikla
poměrně dávno – již kolem roku 1200 - podle malého pomníčku rodáků stojícím na jejím okraji.
První písemné zmínky se datují k roku 1364, jako Neprzywas. I zde můžeme vypozorovat jistou
spojitost s nedalekým hradem Hluboký, postavený kolem roku 1340, jehož zřícenina je od zaniklé
obce vzdálená asi 2,5 km. Vesnice většinou pro hrady nebo tvrze fungovaly jako zásobovací
zázemí a posluha. Ovšem při husitských válkách byl hrad kolem roku 1426 rozbořen a již nikdy
neopraven.
Nepřívaz byla až do třicetileté války (1618 – 1648) obcí z většiny českou. Avšak postupující
vojska postupně plenila a drancovala nejen Nepřívazy, ale všechny okolní vesnice, včetně
Mrskles. Po válce tak začal příliv nových obyvatel – většinou Němců, občas Poláků i Čechů.
Tím nastal také rozvoj této malé zemědělské horské obce. Půda byla kamenitá, a tak zde
fungovaly dva lomy, které těžily břidlici - materiál vhodný na většinu stavebních prací nejen
v této ale i okolních obcích. Obec se tak pomaličku rozrůstala. V 19. století zde žilo asi 400
obyvatel (celkem asi 55 – 70 domů). Byla zde tudíž škola, hájovna i myslivna, hostinec, menší
kaple a větrný mlýn, který ve výšce přesahující 600 m.n.m rozhodně nezahálel. Pro zajímavost
– také místí obyvatelé se připojili k okolním obcím, které společně darovaly zvon pro kostel
v Jestřabí, jak je možné vyčíst z nápisu na jeho obvodu. Zvon je dnes zavěšen v kostele
v Moravském Berouně. Velice zajímavou informací je, že mezi světovými válkami existovalo
autobusové spojení do Olomouce. A také to, že se uvažovalo o vybudování velké přehrady
na Lichnickém potoce, která měla zásobovat vodou široké okolí, počínaje Velkou Bystřicí až k
průplavním odbočkám Přerov – Olomouc. Jednak pro místní továrny, výrobu elektrické energie
a zároveň jako zásobárna vody. Přehradní hráz měla dosahovat výšky kolem 50m v místech,
kde se Lichnický potok vlévá do Bystřice, tedy u Smilova. Zůstalo ale pouze u plánů, neboť
celá oblast Hrubé Vody by pravděpodobně skončila pod vodou. To jsou však již novodobější
informace.
Podobně jako většina vesnic ve vojenském prostoru Libavá, i Nepřívaz zanikla vystěhováním
původního obyvatelstva po 2. světové válce, tedy přibližně v roce 1946. A to proto, že patřila
do oblasti Sudet, a zároveň protože zde z rozhodnutí vlády současně vznikl vojenský výcvikový
prostor. Vysídlené objekty posloužily armádě jako cvičné cíle, čímž byl definitivně zpečetěn
její zánik. Po celou dobu své existence, téměř 750 let, byla velmi malou a chudou obcí.
Obec se rozkládala na náhorní plošině, v přibližné nadmořské výšce asi 600 m, jak jsem již
zmínil, a jelikož ležela v blízkosti prudce stoupajícího srázu, vítr ze západní strany byl velice
nepříjemný. Počasí tu bylo jako v horských oblastech. V létě příjemně teplo, zatímco zimní
období bylo dosti drsné - vítr, sníh a mráz. Jestřabí a Varhošť byly v podobné výšce, ovšem v
jakémsi dolíku. Nepřívaz se ze své výšky dosti prudce propadala směrem k Hlubočkám a byla
z tohoto směru špatně přístupná. Uvědomíme-li si tuto skutečnost, zjišťujeme, že obyvatelé
pracující ve slévárně Moravia Hlubočky měli každodenní docházení do zaměstnání velmi
náročné. V zimě možná mohli sjíždět ráno do práce na saních, a ti majetnější v létě na kolech,
ale zpáteční cesta nebyla rozhodně procházkou, nýbrž pořádnou zabíračkou.
A nyní jen krátce má vlastní zkušenost z průzkumu obce. Bylo to v době konání akce Bílý
kámen, tedy koncem srpna 2021. Bylo příjemné podzimní počasí a já si zvolil cestu z Hluboček.
Byla velmi strmá, i když nyní již „bohudík“ asfaltová.     
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Z celé vesničky prakticky zůstal na začátku obce jen malý trojúhelníkový pomníček s nápisem
rodáků a vedle něj kamenné „čvachtadlo“ pro drůbež, plné zeleného „žabince“. Nebýt
toho, ani byste nepoznali, že se nacházíte v zaniklé obci. Po usilovném pátrání se mi podařilo
objevit několik kamenných základů domů, zatímco zdivočelé ovocné stromy prozrazovaly
bývalé zahrádky. Byla to smutná podívaná, vše zarostlé divokou přírodou, jak můžete vidět
na fotografiích. Ale abychom dnešní povídání zakončili pozitivně,… Při sjezdu z vesnice se
v jednom místě otevírá úžasný pohled na Olomouc a okolí. Navíc touto cestou můžete dorazit
ke krásným Nepřívazským vodopádům, které však nepatří mezi nejznámější možná proto, že
nejsou volně přístupny, patří totiž do oblasti vojenského  prostoru. Ovšem pohled na ně a jejich
zvuk je nádherný.               
  Roman Sedláček
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRVNÍ DEN VE ŠKOLCE
„Dnes máme velký den. Náš Pepíček jde poprvé do školky. S těžkým srdcem ho ráno budím.
No, vzbuďte svoje dítě, když tak sladce spinká. Ale on vyskočí hbitě z postele a už vesele
žvatlá, že pojede výtahem. Výtahy zbožňuje. Svezeme se do přízemí a vyrážíme vstříc
školce. Po cestě si vzpomenu, že jsme nechali doma bačkůrky. Už se mi ale nechce vracet,
abychom neměli smůlu. Stejně tam bude jen půl hodiny až hodinu, tak to bez bačkůrek
chvilku vydrží. Paní ředitelka nám na úvodní schůzce říkala, že první den je pro nové děti
hodně stresující, a tak stačí, když tam půjdou první den jen na hodinku.
Předávám Pepíčka paní učitelce a nenápadně mizím. Adaptace proběhla bez problému,
Pepíček mi nejprve chodil ukazovat autíčka, ale pak si s autíčkem spokojeně jezdil a
mě si přestal všímat. Mohla jsem tedy odejít, aniž by si všiml, že jsem fuč. Ale neodešla
jsem daleko, jen pár metrů, a pak chvíli stojím blízko školky a poslouchám, jestli náhodou
neuslyším z oken Pepíčkův pláč, že chce mámu. Jsem připravena se vrátit a vysvobodit
ho ze spáru státního institutu. Zachránit své dítě podobně jako by samice zachránila svá
mláďata - vrhnout se tam a odvést ho. Ale nic neslyším a tak jdu domů.
Doma jsem úplně sama a v celém bytě na mě najednou doléhá nezvyklé ticho.
Naplánovala jsem si sice, co vše stihnu za tu hodinu, co bude Pepíček ve školce, udělat,
ale to jde nyní stranou. Nejsem schopna dělat vůbec nic. Jen koukám z balkonu směrem
ke školce a v hlavě se mi honí různé myšlenky. Jak se skamarádí s prostředím, s učitelkami, s
dětmi? Co když mu tam děti budou ubližovat? Co když bude sedět někde v koutku a čekat,
kdy přijde máma?
Najednou mi docvakne, co jsem to udělala. Svěřila jsem své bezmocné dítě úplně cizím
ženským, učitelkám, které ho vůbec neznají. Ještě nikdo cizí Pepíčka nehlídal, pouze manžel
a babičky. Cizí lidi nebude poslouchat, je tvrdohlavý po tátovi, hodně věcí ještě nechápe...
Hodina konečně uplynula. Vracím se do školky s očekáváním vyčerpané paní učitelky, která
se do mě pustí, co to máme za dítě. S knedlíkem v krku vcházím do třídy nováčků. Všechny
děti si spokojeně hrají, jen jedna holčička usilovně pláče, že chce maminku. Další dítě je
schované pod stolem a nechce vylézt. Náš Pepíček se suverénně prochází mezi dětmi jako
velitel a kontroluje všechno, co mají ve školce. Mě si všimne až na upozornění paní učitelky
- Hele, kdo přišel! Beru své dítě domů a pomalu si začínám uvědomovat, že mě za chvíli
Pepíček nebude vůbec potřebovat...“
I takto nějak mohou vypadat první zážitky dětí a rodičů při nástupu do MŠ…
Pro letošní rok máme v naší mateřské škole zapsáno 40 dětí, což je její plná kapacita. Máme
14 úplně nových dětí, z toho 10 dvouletých. Ve třídě Berušek je 12 předškoláků. Všichni
pevně věříme, že tento školní rok se již ponese v  tradičním duchu bez lockdownů, uzavírání
škol a jiných omezení. Pro děti máme totiž naplánováno mnoho různých akcí a činností.
      Všem přejeme krásné babí léto a klidný podzim plný sluníčka a zdraví.
										
Všichni z MŠ Mrsklesy
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CO SE UDÁLO
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Celé léto nás provázelo teplé a hezké počasí, které se ale na závěr prázdnin začalo měnit.
Všichni jsme proto byli nervózní, jaká bude poslední srpnová sobota a zda bude vůbec možné
připravovanou akci uskutečnit. Naštěstí to dopadlo docela dobře - zmokli jsme jen jednou.
Protože však byla zima, museli jsme zrušit pěnu. Tím jsme potěšily alespoň maminky malých
dětí, které by nikdo neudržel, aby do pěny nevběhly. Vše ostatní proběhlo dle připraveného
programu se závěrečným táborákem a diskotékou. Děkujeme TJ Sokol za zajištění občerstvení
a organizaci soutěží.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, využíváme této možnosti k tomu, abychom poděkovali těm
spoluobčanům, kteří se letos s námi rozdělili o přebytky ze svých zahrad. Bylo to velmi milé
překvapení, pro nás tak neuvěřitelné, že jsme opomněli zeptat se na jména dárců. Všem moc
děkujeme. Věřte, že nás to zahřálo u srdce. DĚKUJEME.
    Osazenstvo Domu podpůrného bydlení (lidově Důchoďák)
TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA
V lesích Vrtova letos kroužilo 52 očipovaných neopeřených dravců. Ačkoliv rozpětí končetin
bylo různé (stejně jako rychlost, se kterou se jimi mávalo), cílem zdárně prolétli všichni
zúčastnění. Unavení, ale spokojení letci se uhnízdili kolem okénka obsluhovaného Slušnou
čtverkou a počali hodovat na ukořistěných steacích. Závodní štáb mezitím vypisoval diplomy
a současně probíhala tombola. Během vyhlášení vítězů byli odměněni nejúspěšnější zástupci
všech věkových kategorií od mladých písklat po zkušené letce a nejrychlejšími sokoly byli
jmenováni Tomáš Blaha (38:59,7) s Marií Delingerovou (48:54,1). Gratulujeme!
Sluníčkové počasí objednal a organizaci závodu zaštítil spolek Mrskni sebou. Zelenou Vrtovská
dostává nejen v Gradiku (prostřednictvím tiskovin), ale také v Obci Mrsklesy, ve Městě Velká
Bystřice a v Olomouckém kraji (prostřednictvím finančních příspěvků). Dále pak ve Pharma
Future, v Brasty, v M-tenis servis, ve Fitness Hlubočky, v Pevnosti poznání (skrze ceny do tomboly)
a v Czech sport timing (skrze časomíru) – všem za to patří velké díky!
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ZVEME VÁS
KAREL GOTT „COVER“
Zveme širokou veřejnost na koncert Honzy Mlčocha, v sobotu 13. listopadu 2021 v Kulturním
domě Mrsklesy, v délce 90 minut. Jedná se o half playbackové vystoupení a vlastní interpretaci
písní Karla Gotta. Podrobnosti, včetně času zahájení koncertu, budou včas zveřejněny formou
obecního rozhlasu a plakátů.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Po roční pauze připravujeme společně s mateřskou školou rozsvícení vánočního stromu před
obecním úřadem. Trochu se obáváme o kondici stříbrného smrku, který využíváme jako
vánoční strom, ale snad to dobře dopadne. Zveme proto všechny v neděli 28. listopadu 2021
v 17:00 před obecní úřad, kde pro vás bude připraven program a tradiční občerstvení.
HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
TJ Sokol zve všechny děti v neděli 26. září 2021 v 15:00 do sportovního areálu v Mrsklesích, odkud
se vydáme do nedalekého lesíka nasbírat materiál na tvorbu vlastního skřítka Podzimníčka.
Jestli se vše povede a bude Podzimníček přivolán, přinese dětem malé překvapení. V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.
DRAKIÁDA
TJ Sokol zve na Drakiádu, která se za předpokladu vhodného počasí uskuteční některou
říjnovou neděli u vodárky na Kovákově.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
TJ Sokol zve na tradiční lampionový průvod, který proběhne ve středu 27. října 2021. Sraz dětí je
v 18:00 v Mrsklesích u kapličky.
VÁNOČNÍ DÍLNA
TJ Sokol Vás srdečně zve první adventní neděli, 28. listopadu 2021 od 14:00 do kulturního domu
na Vánoční dílnu. Vyrobit si můžete adventní věnec se svíčkami, věneček na dveře, svícen
či jinou dekoraci. Přijďte si užít adventní odpoledne plné vánočního tvoření s vůní punče
a jehličí. Odměnou vám bude vlastnoručně vyrobená originální dekorace, která vykouzlí
vánoční atmosféru i ve vašich domovech. Dílna není vhodná pro děti předškolního věku.
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
TJ Sokol zve všechny děti, v neděli 5. prosince 2021 v 15:00, do kulturního domu na tradičně
netradiční Mikulášskou nadílku. V tvořivé dílně budeme vyrábět ozdoby na stromeček a děti
si vyrobí i malý dárek domů. Závěr bude patřit čertovské i andělské návštěvě a možná přijde
i Mikuláš.
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MALÁ KOPANÁ - ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍHO KOLA 2021

Kolo

Datum

1.

..

2.

04.09.2021

3.

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

0.00

SK Holice : SK Mrsklesy

Slav

SO

10:30

SK Mrsklesy : Meta Pohořany

Mrsk

Antoníček

11.09.2021

SO

10:30

Lazce United : SK Mrsklesy

Čer

Kurel

4.

18.09.2021

SO

10:30

SK Mrsklesy : Pivní balet 99

Mrsk

Antoníček

5.

24.09.2021

PÁ

17.30

Restoma Štěpánov : SK Mrsklesy

Štěp

Vavřinec

6.

02.10.2021

SO

10:30

SK Mrsklesy : Foxhunters

Mrsk

Antoníček

7.

08.10.2021

PÁ

18.00

FK Krčmaň : SK Mrsklesy

Krč

Coufal

8.

15.10.2021

PÁ

18.30

Roko Samotišky : SK Mrsklesy

Samo

NavrátilG

9.

23.10.2021

SO

10:30

SK Mrsklesy : Galacticos

Mrsk

Antoníček

10.

29.10.2021

PÁ

19.15

Bílá puma : SK Mrsklesy

Milo1

Kenša

11.

06.11.2021

SO

10:30

SK Mrsklesy : Kamerun

Mrsk

Antoníček

12.

11.11.2021

ČT

18.00

Sokol Dubany : SK Mrsklesy

Dub

Coufal

13.

20.11.2021

SO

10:30

SK Mrsklesy : Dorespo Lošov

Mrsk

Antoníček

Odpolední kroužek, který tě bude bavit!
Přihlas se na www.krouzky.cz do 25.9.2021

SPORTOVNĚ-TURISTICKÝ KROUŽEK
(kroužek podporovaný obcí)
středa 16:00 - 18:00
Čekají tě dvě hodiny s kamarády, převážně venku. Vyzkoušíš si spoustu sportovních
her, budeš poznávat okolí svého domova při výpravách, dozvíš se něco ze světa
přírody a její ochrany. Dostaneš základy první pomoci a naučíš se chovat v krizových
situacích. Během roku se můžeš těšit na jednodenní výlety.
Kroužek je určen primárně dětem 1. stupně ZŠ, ale své místo zde najdou i děti starší.
Těšíme se na tebe!
Kroužek začíná 6.10. Sraz je vždy před Kulturním domem v Mrsklesích 15:55.
Ukončení kroužku je na stejném místě v 18:00. Děti musí být vždy vhodně oblečené
na pobyt venku (sportovní oblečení). Pokud bude kroužek probíhat ve vnitřních
prostorách, budeme Vás informovat předem emailem.
Přihláška je platná na celý školní rok.

KROUŽKY Družstevní 25, 783 35 Horka nad Moravou, tel.č. 773 080 063, olomouc@krouzky.cz
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