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Vážení spoluobčané,
i v tomto čísle zpravodaje se budeme věnovat stavbě nového kulturního domu, která má
být dokončena v listopadu letošního roku. Pokud vše proběhne dle harmonogramu prací,
mohli bychom do konce roku požádat o kolaudaci – zkušební provoz. Poté bude potřeba
kulturní dům vybavit stohovatelnými stoly a židlemi, a dalším nezbytným vybavením. Na tuto
stavbu jsme podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019,
z dotačního titulu Program obnovy venkova. Ač jsem v to moc nedoufal, kraj podpořil tuto
stavbu částkou 500.000 Kč, což bylo maximum, které je možné v rámci tohoto dotačního
titulu získat.
Někteří z Vás se již setkali s informací, že se na území katastru Přáslavice, v areálu bývalého
telekomunikačního centra, nyní Flexy, mají pálit pneumatiky. Již na přelomu roku 2015/2016
oznámila společnost Flenexa plus s. r. o. záměr likvidace pneumatik mobilním zařízením
nízkoteplotního pyrolýzního rozkladu. Po vlně odporu veřejnosti a nedostatkům v projektu
firma tehdy od svého záměru upustila. Nyní společnost Flenexa plus s. r. o. podala novou
žádost ve věci vydání rozhodnutí k provozu mobilního zdroje znečišťování ovzduší – „Mobilní
depolymerizační jednotka EKOPYROL 1000“, na území Olomouckého kraje. Jedná se
o pojízdnou depolymerizační jednotku, která by mohla být provozována na celém území
Olomouckého kraje, přímo v místech vzniku nebo uskladnění odpadů určených ke zpracování.
Zařízení má být určeno ke zpracování ojetých pneumatik a plastů technologií pyrolýzy či
zplyňování. Žádost je podána za účelem provedení primárních testů tohoto zařízení. Doba
provozu je maximálně šest měsíců a během této doby nesmí překročit objem zpracovávaných
odpadů 50 tun. Testy mají probíhat v areálu společnosti Flenexa v k.ú. Přáslavice.
Jako sousední obec (přestože domy v Mrsklesích jsou pouze 400 metrů daleko od uvažovaného
umístění jednotky) jsme nebyli krajským úřadem o záměru informováni. Nicméně po naší žádosti
krajský úřad rozhodl o zařazení naší obce jako účastníka řízení - další dotčené osoby, která
může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech. Společně s obcí Přáslavice jsme
problematiku konzultovali s odborným pracovištěm Vysoké školy báňské v Ostravě. Následně
jsme požádali krajský úřad o doplnění odborného posudku žadatele, jakým způsobem bude
nakládat s odpady, které vzniknou při zpracování ojetých pneumatik a plastů. Jedná se
zejména o olej a pevný zbytek s obsahem uhlíku. Dále jsme požádali o stanovení konkrétního
způsobu dočišťování odpadního plynu, který může být zdrojem zápachu a znečišťování
ovzduší, a v neposlední řadě stanovení způsobu zabezpečení úniku kapalin z jednotky do
spodních vod.
Na veřejném zasedání dne 10. června se na toto téma rozpoutala diskuze, jejímž předmětem
byly obavy z negativních vlivů při spalování pneumatik v těsné blízkosti naší obce. Lze
očekávat, že bude od občanů vyvinut určitý tlak na Odbor životního prostředí a zemědělství
Olomouckého kraje na nepovolení zkušebního provozu. Za obec jako účastníka řízení jsem
připomínky ohledně možného znečištění životního prostředí podal. Občané naší obce zaslali
podněty organizacím, jejichž náplní je ochrana životního prostředí. Nyní nezbývá než počkat,
jak se odbor životního prostředí vypořádá se všemi připomínkami.
Přeji Vám všem pěkné letní dny, a dětem hezké a radostné prázdniny.  
				
        Petr Stratil - starosta
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INFORMACE Z OBCE
PLATBA STOČNÉHO
Od měsíce července bude Obec Mrsklesy vybírat platbu za odpadní vodu, a to za období:
červenec 2018 - červen 2019. Občané, kteří odebírají vodu pouze dodávanou vodárenskou
společností a nečerpají vodu z jiného zdroje, předloží fakturační doklad za toto období, který
je nezbytný pro výpočet stočného. Ti občané, kteří používají vodu i z jiného zdroje, nebo
pouze ze studny, budou platit dle směrného čísla, tj. 35 m3 na osobu za účtované období.
Cena stočného činí 20 Kč za 1 m3, se splatností do 31. 10. 2019.
OBECNÍ INTERNET
Přehled dosud nabízených tarifů:
Optika-2:       300,-Kč/měsíc - Připojení k internetové síti rychlostí až 60 Mb
Optika-1:       200,-Kč/měsíc - Připojení k internetové síti rychlostí až 12 Mb
Optika-mini: 100,-Kč/měsíc - Připojení k internetové síti rychlostí až 2,5 Mb
Nově nabízený tarif:
Optika-exkluziv:  600,-Kč/měsíc - Připojení k internetové síti rychlostí až 120 Mb
Je nutná částečná úhrada zařízení.
Nyní AKCE: Pro nové uživatele připojené v období od 1. 6. - 30. 9., nabízíme do konce roku
2019 internet s tarifem Optika-2 ZDARMA.

Společenská kronika
Opustili nás …      
Bronislava Říhovská, Karel Hekele, Ludmila Maderová,
Marie Buriánková, a Vlasta Neužilová
Upřímnou soustrast
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HISTORIE OBCE
CIHLY V KULTURNÍM DOMĚ A JINDE V MRSKLESÍCH - 2. ČÁST
Tento díl série Historie naší obce se opět věnuje tak trochu stavebnímu tématu. Jak již bylo
napsáno, při bourání původních domů v Mrsklesích byly objeveny různé druhy starých cihel
a jelikož na sobě měly historické značení, chtěl jsem zjistit jejich původ nebo o nich alespoň
získat bližší informace. Jelikož se opravdu podařilo dohledat cenné a zajímavé skutečnosti,
chtěl bych vám výsledky mého bádání popsat a ukázat na fotografiích. V minulém díle jsem
již částečně popsal některé údaje a nyní budu pokračovat většími detaily.
Na začátku si můžeme říci, že jsem objevil cihly nepálené a pálené. Pálené cihly byly buď
neznačené nebo s pěknými specifickými znaky.
Nepálené cihly, tzv. „vepřovice“, „buchty“ nebo třeba „kotovice“ se vyráběly podomácku
z jílovité či dostupné hlíny, a pěchovaly se do forem s příměsí plev a vepřových štětin. Cihly se
pak usušily na slunci a mohly se použít na stavbu. Většinou si je hospodáři vyráběli sami, protože
takto získali stavební materiál téměř zadarmo. Někdy takovéto cihly vyráběli i specializovaní
cihláři. Tato cihla sice měla dobré akustické a tepelně akumulační vlastnosti, ale neodolávala
vodě a vlhkosti. Jak se vyjádřili odborníci, připomínala svými vlastnostmi kostku cukru, takže se
vlhkostí pomalu rozpadávala. Proto se často používala kombinace nepálené a pálené cihly.
Jelikož ani Mrsklesy nebyly výjimkou, tak většina objektů, třeba i náš původní Kulturní dům
(dříve německá hospoda), obsahovaly cihly nepálené, což způsobovalo zvýšenou vlhkost
zdiva, potažmo i narušování statiky objektu. Takové však bylo vesnické stavitelství v 18. a
19. století, a ještě i dnes můžeme v naší obci najít objekty s „vepřovicemi“, stejně tak jako v
jiných vesnicích.
Pálené cihly jsou již kvalitnějším výrobkem, který odolává více tlaku a vlhkosti, ale proces
vypalování musel někdo zaplatit, což v minulosti znamenalo, že pálenou cihlu si mohl dovolit
jen ten, kdo na ni měl dostatek peněz. Pálená cihla se také formuje z hlíny (nejlépe jílové)
do požadovaného tvaru, ale prochází vypalovacím procesem při vysokých teplotách
900-1100°C. Takto vzniká charakteristická pórovitá a „zvonivá“ hmota. Takových pálených
cihel měla být převážná většina, protože správně vypálená cihla zaručovala, že stavba
bude dostatečně pevná a stabilní. Však i po mnoha letech bylo při bourání domů poznat, jak
byly cihly kvalitně vyrobeny. Valná většina z nich se mohla použít i na další stavbu. Byly však
i takové, které se bohužel rozpadaly a zůstávala z nich jen stavební suť. Neznačených cihel
bylo spousta, a tak se dnes jen těžko dozvíme, kde a kdy byly vyrobeny.
Naproti tomu pálené, značené cihly určovaly svým znakem místo původu a dala se
předpokládat i jejich dobrá kvalita. Pokud bych mohl sám hodnotit, tak nejkrásněji značené
a kvalitní cihly jsou z již zaniklé cihelny v Bystrovanech (1889 – 1945), podnikatele Moritze (též
Mauritze) Fischera (*1839 Kojetín – †1906 Vídeň) o kterém je potřebné se zmínit. Ve svojí době,
za Rakouska-Uherska, se stal úspěšným a váženým olomouckým podnikatelem, který ve
městě zanechal nesmazatelnou stopu. Nechal postavit přes 60 činžovních domů, zmiňovanou
cihelnu i velkou moderní sladovnu v Holici. Jeho úspěšné období však skončilo roku 1903,
kdy se kvůli své nadměrné stavební aktivitě a prudkému nárůstu daní dostal do finančních
problémů. Přes noc se stal vyvrhelem a ocitl se před soudem pro dlužníky. Zemřel roku 1906
ve Vídni a jeho jméno upadlo do zapomnění. Nikdo mu však neupře, že sázel na kvalitu
a vysokou užitnou hodnotu svých výrobků. Poznáme to příkladně na nalezených cihlách
z Kulturního domu a dalších bouraných objektů v Mrsklesích, pocházejících z jeho Bystrovanské
cihelny.
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Pro ilustraci si na fotografii všimněte, že ve znaku je mocnářská koruna, po boku dvě orlice
s otevřenými zobany, uprostřed logo MF – Moritz Fischer, ostatní doplňují dobové ornamenty.
Číslo na cihlách značilo směnu nebo pracovní skupinu, která ji vyrobila. I to je dokladem
preciznosti. Podle těchto znaků lze usuzovat, že cihla patří do období Rakousko-Uherska
a byla vyrobena v cihelně Bystrovany, nejdříve pak od roku 1889. Charakteristické značení
zřejmě skončilo se smrtí M. Fischera (†1906) nebo vznikem Československa v roce 1918. Protože
těchto cihel nebylo nalezeno mnoho, je logicky zdůvodnitelné, že se z nich nestavěl celý
dům, nýbrž byly použity pro určitou rekonstrukci nebo přístavbu objektu. Na historické mapě
Mrskles roku 1834, objekt německé hospody, domu či novodobě Kulturního domu již existuje,
a proto většina nepálených či pálených a neznačených cihel musela být vyrobena jinde
než v Bystrovanské cihelně, která ještě neexistovala, neboť se pan M. Fischer se doposud
nenarodil. Tolik k malému zamyšlení nad historií stavebního materiálu a i vy teď trochu víte, že
není cihla jako cihla, a tak můžete třeba popřemýšlet z čeho máte postavený svůj domek.
Roman Sedláček  

Vepřovice (ilustračná foto)

Neznačené, pálené cihly - původní z Kulturního domu

Značená, pálená cihla (cihelna Bystrovany)
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ DĚTI
Pojďte, milé děti,
ježibaby letí.
Pojďte honem rychle sem,
na košťátku odlétnem.
… Aneb čarodějnice ve školce.
V letošním roce si děti v naší školce užívaly „čarodějnice“ celý týden. Povídali jsme si o
čarodějnicích a hráli jsme si na ně. Pověděli jsme si o různých zvířecích kamarádech, které
čarodějnice může mít. Ukázali jsme si, v jaké chaloupce může čarodějnice bydlet, pokusili
jsme si vyrobit chaloupku na kuří nožce a naučili jsme se i čarodějná zaklínadla.
Největším zážitkem byl pro děti ale dozajista čarodějný rej. Z dětí se na jeden den stali
čarodějové, kouzelníci, čarodějnice a ježibaby. Neměli jsme najednou ve školce Toníka, ale
kouzelníka Tonikuse, místo Barunky Babu Jagu, místo Kikina kouzelníka Kristihnuse, a mnoho
dalších světoznámých čarodějů a čarodějek, mezi nimi i Saxanu dívku na koštěti.
Čarodějný rej a především hostina se vydařily na jedničku. Naši čarodějové a čarodějnice měli
připravená různá kouzla a pokusy, dokonce i těžká dlouhá zaříkávadla, která s radostí všem
ostatním předvedli. Společně jsme si vyzkoušeli “duhové kouzlo“, které se nám se správným
zaklínadlem opět vydařilo. Pro všechny byly připraveny různé zkoušky, do kterých se mohli, ale
nemuseli, zapojit. Například „lovení pavouků v žabím slizu“, vyrábění sopečného elixíru nebo
olejové lampy, a další.
Maminky připravily našim čarodějům různé magické nápoje a dobroty, které dětem moc
chutnaly. Veliký úspěch měly sušenky v podobě lidských prstů. Všem maminkám, které se
zapojily, tímto moc děkujeme.
Bohužel počasí nám nepřálo, a proto jsme nemohli mít diskotéku na zahradě. To však ničemu
nevadilo, neboť jsme si den i tak užili. Čarodějnicím a čarodějům zdar!
Všem přejeme kouzelné léto a vydařené prázdniny.
      Všichni z MŠ Mrsklesy
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CO SE UDÁLO
BRIGÁDA - ÚKLID OKOLÍ NAŠI OBCE
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je celorepublikovou akcí, do které jsme se jako každý rok přihlásili
a vlastnoručně se tak podíleli na čistějším životním prostředí. V první dubnovou sobotu, za
mimořádně hezkého počasí, se sešlo několik dobrovolníků s dětmi, kteří se rozdělili do menších
skupinek a svědomitě posbírali všechen odpad kolem cest vedoucích do naší obce. A kolik
odpadu bylo nasbíráno? Opět byl plný kontejner, který u nás používáme na BIO. Za odměnu
si všichni brigádníci opekli špekáček, který chutnal výborně. Po práci jsme byli trochu unaveni,
ale děti měly ještě i tak dost sil si zaskotačit na hřišti na Kovákově. Všichni měli dobrý pocit
z dobře vykonané práce. Ten ale velmi brzy ztratili ti brigádníci, kteří sbírali odpad po příkopech
až k Velké Bystřici. Tak, jak všichni tento den uklízeli, tak i naváželi na skládku. Odpad odvážený
na skládku v Mrsklesích někdo dostatečně nezajistil a hned v následujících dnech po naší
brigádě jej z části poztrácel po cestě od Velké Bystřice.

STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJKY
Už v loňském roce jsme se obávali, zda májka bude. O to větší byly letošní obavy, jestli po
kůrovcové kalamitě nějaký smrk zůstane. Měli jsme štěstí a potřebný smrk pro naši májku
se našel. Bylo potřeba strom odkůrovat, připravit věnec z chvojí a připevnit krásný vršek
z jedle. Tentokrát děvčata na zdobení použila textilní stuhy, které májku krásně po celou dobu
zdobily. Silní hoši májku bez problému zvedli, usadili do stojanu a zajistili. Celý měsíc májka
úžasně dominovala Kovákovu, a to až do 31. května, kdy byla pokácena. Díky TJ Sokolu
a všem ochotným lidem, kteří pomáhali s naší májkou, a také krásnému slunečnému počasí,
jsme měli možnost tuto hezkou tradiční akci společně se svými spoluobčany opět prožít.
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JARNÍ SETKÁNÍ NA HŘIŠTI
Kulturní výbor spolu s obecním úřadem připravily pro veřejnost, v první jarní dny, sobotní
odpoledne na hřišti. Velkým štěstím bylo velmi pěkné počasí, které mimo nabízené bohaté
občerstvení přilákalo mnoho lidí k přátelskému setkání se svými spoluobčany a kamarády.
Díky šťastně zvolenému termínu se akce velmi vydařila. Negativní snad byla jen stále narůstající
fronta na nápoje, ale i to se zvládlo a všichni byli s touto akcí velmi spokojeni.
SENIOŘI NA VÝLETĚ
Mnozí naši senioři už letos absolvovali dva společné výlety. Tím prvním byla prohlídka starobylé
části Olomouce. Procházka s průvodcem začínala u Katedrály sv. Václava, pokračovala
kolem Arcibiskupského paláce a nejstarší moravské univerzity, dále přes Horní a Dolní náměstí
a končila v Pevnosti poznání. Za celkem pěkného slunného počasí jsme se nejen příjemně
prošli, ale také jsme si rozšířili vědomosti o naší Olomouci.
Druhý výlet jsme si udělali do Kroměříže na největší zahradnickou prodejní výstavu v České
republice, Floria – JARO 2019. Tento výlet nebyl pouze za účelem nákupu rozličných rostlin
a zahradního nářadí, ale také kulturním zážitkem. Využili jsme doprovodného programu a mnozí
z účastníků si zakřepčili s hudební skupinou Duo Jamaha. Všem se tento zájezd náramně líbil.
Strávili jsme příjemný den v nádherném prostředí, které poskytovalo nejen výborné občerstvení,
ale především úžasně rozkvetlou plejádu jarních květin a hezký kulturní zážitek.
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TJ SOKOL
ČERODĚJNICKÝ SLET 2019
Letošní Slet čarodějnic konaný v pátek 26. dubna 2019 se opravdu vyvedl. Počasí nám přálo,
v průvodu sice nešlo mnoho lidí, ale na Kovákově jich stále přibývalo, až nezbylo žádné volné
místo k sezení u ohně. Pro děti bylo připraveno malování na obličej, oblíbený salon šerednosti
a pro změnu ještě i dílnička U baby Jagy. Vyráběly se čarodějnice, takže se každý mohl vyřádit,
jak mu bylo libo. Následovalo tradiční pálení čarodějnice a opékání špekáčků.
				
  Lenka Urbášková

DĚTSKÝ DEN
Letos jsme se netradičně rozhodli pro návrat k tradičnímu Dětskému dni ve sportovním areálu.
Letos se nebude konat Rozloučení s prázdninami, a tak jsme nechtěli děti ochudit. V sobotu
1. června jsme tedy připraveni vyčkávali. Návštěvnost byla zprvu velmi nízká, ale nakonec
předčila naše očekávání. Pro děti bylo na hřišti připraveno osm soutěžních stanovišť, na kterých
soutěžila téměř padesátka dětí. Ceny obdrželi všichni soutěžící a ti nejlepší ve všech věkových
kategoriích byli za své výkony odměněni i medailemi, diplomy a dalšími věcnými cenami.
Staré dobré časy si mohli i ti dříve narození připomenout při sledování výkonů dětí, třeba při
jízdě zručnosti na kolech nebo koloběžkách, a také prostřednictvím tomboly. Ta sklidila velký
úspěch. Pro děti byly dále připraveny ukázky zbraní vojáků z Vojenské posádky v Přáslavicích,
možnost focení se, hasiči přijeli s pěnou, a po celé odpoledne byla zdarma k dispozici skluzavka
a skákací hrad. Od obce Mrsklesy děti dostaly nanuky, které přišly v horkém počasí náramně
k chuti a od nás zase špekáčky, které si mohly opékat u táboráku. Celé odpoledne se moc
vydařilo a doufáme, že hlavně dětem se líbilo. Děkujeme všem za účast, pomoc a podporu.
          Za TJ Sokol Mrsklesy, Lenka Urbášková

Zpravodaj obce Mrsklesy                                                                                                                 10

ZVEME VÁS
DEN REGIONU BYSTŘIČKA – MRSKLESY
Srdečně zveme nejen cyklisty ale i širokou veřejnost na závěr cyklistické jízdy mikroregionem.
V sobotu 31. 8. 2019 od 14.00 hodin ve sportovním areálu v Mrsklesích bude pro všechny
připraven zajímavý program a bohaté občerstvení.
Za Obec Mrsklesy, Petr Stratil
TERÉNNÍ VRTOVSKÁ 11
Vrtovská jedenáctka není pivo. Přesto vás v neděli 8. září v 11.00 uvítají ve Sportovním areálu
v Mrsklesích rozesmáté tváře a nikdo vám nebude moci vyčítat, když po proběhnutí cílovou
čarou trochu zavrávoráte. Ono číslo 11 totiž symbolizuje délku trasy, kterou pro Vás, již popáté,
přichystá Pavlína Jedenástíková se svými přáteli a za podpory Obce Mrsklesy a Města Velká
Bystřice. Pokud si na necelý čtvrtmaraton netroufáte, nezoufejte. Přihlásit se můžete i na
vedlejší šestikilometrový kondiční závod.
Na trase Vás čeká plno lesních či kamenitých cestiček a po nějakou dobu vás bude doprovázet
zurčení říčky Vrtůvky.
Podrobnější informace získáte i na facebookové stránce Terénní Vrtovská Jedenáctka.
Předběžnou registraci lze provést od července na stránkách www.tv11.cz, nebo přes e-mail
vrtovska11@seznam.cz. Též si můžete počkat až na den závodu a přihlásit se přímo na místě.
Těšíme se na Vás.
         Za pořadatele, Viktorie Koksová
POZVÁNKA NA HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
Zveme všechny děti i dospělé na Hledání skřítka Podzimníčka. Sejdeme se ve sportovním
areálu v neděli 22. 9. 2019 ve 14.30 hodin. V 15.00 hodin budou děti (malé i s rodiči) vycházet do
lesa plnit úkoly. Po návratu pro ně bude v případě úspěšného vyluštění zaklínadla připraveno
setkání se skřítkem Podzimníčkem a také tvořivá dílnička. V případě nepříznivého počasí se
akce ruší.
  TJ Sokol Mrsklesy
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