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Váţení spoluobčané,
letní prázdniny a doba dovolených jsou dávno za námi a opět jsme všichni v kolotoči kaţdodenních
povinností. Po delší době jsme proţívali v obci klidné letní dny, bez pohybu stavebních firem na obecních stavbách. Samozřejmě je to jen vnější pohled na činnost obce. Během tohoto období bylo potřeba
zajistit veřejnou zakázku na zhotovitele zaloţení izolační zeleně za novými rodinnými domy. Na tento
projekt jsme obdrţeli dotaci ve výši 1,286 mil. Kč z Ministerstva ţivotního prostředí na samotnou výsadbu s tříletou následnou péčí. Výsadba stromů a keřů má za úkol sníţit větrnou a půdní erozi v této lokalitě. Předpokládáme, ţe i přes některá negativa pro zahrádky a domy v bezprostřední blízkosti, tato izolační zeleň příznivě ovlivní celkový vzhled naší obce. Další podporou zvýšení ekologické stability krajiny
je výsadba ovocných dřevin podél polní cesty od domu podporovaného bydlení č. p. 224 po „Moskevskou“ silnici, kolem polní cesty z Kovákova k vodárce a u sportovního areálu. I tato výsadba bude hrazena prostřednictvím dotací.
Zastupitelé se během prázdnin připravovali na rozhodnutí, která učinili na svém zasedání 4. září.
Nebylo jednoduché rozhodnout o vlastním financování stavby cyklostezky s chodníkem do Mariánského
Údolí pouze za podpory dotace ve výši 1,1 mil. Kč z MAS Bystřička, coţ znamená 30% pokrytí nákladů.
Získat dotace a dodrţet dotační podmínky je stále obtíţnější. V případě cyklostezky nám chybí body
na přímé napojení na dopravní obsluţnost. V praxi to znamená, ţe cyklista musí bez překáţky dojet přímo na vlakovou zastávku a nejlépe aţ na nástupiště. To, ţe máme s ČD projednán poţadavek zřízení
přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty na přejezdu v Mar. Údolí není uznatelné. Stavební povolení
na stavbu chodníku a cyklostezky se týká i části komunikace pod přečerpávací stanicí na Kovákově,
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chodníku navazujícího na stávající chodník a parkoviště pro os. automobily, to vše na Kovákově. Naše
obec je schopna tuto stavbu zafinancovat z vlastních prostředků, které netvoří pouze dosavadní příjem
ze skládky, ale také i rozpočtové určení daní (RUD), které se pozitivně navyšuje. Snem všech obcí je,
aby toto RUD alespoň z části nahradilo dotace.
Další plánovanou investicí je rekonstrukce kulturního domu v Mrsklesích. Na tuto rekonstrukci byl jiţ
dle předloţených nabídek vybrán projektant, se kterým jsme začali plánovat rekonstrukci. Všechno má
svůj čas a časem se věci vyvíjí. Tak došlo i na kulturní dům. Zastupitelé po podrobném prostudování
studie rekonstrukce tohoto domu zváţili náklady a nevhodné uspořádání vnitřních prostor a rozhodli
o demolici s následnou stavbou nového kulturního domu. Určitě je to pro mnohé nepřijatelné rozhodnutí,
ale porovnáním nákladů na rekonstrukci a novostavbu byl zjištěn hrubý rozdíl cca 5 % rozpočtové ceny.
V případě rekonstrukce zůstane stále původní a vlhká stavba s 3 byty nad sálem, naproti tomu novostavba bude realizovaná dle potřeb vyuţití sálu s 3 – 4 bytovými jednotkami nad příslušenstvím sálu.
Byty budou zárukou financování provozu tohoto domu. Kdo někdy opravoval starý dům, dobře ví,
proč bylo takto rozhodnuto.
Stejně jako děti s nástupem do školy, tak i Vy rodiče a i tato obec vstupuje do náročného pracovního
kolotoče. Budeme se snaţit úkoly na nás kladené vzorně a včas plnit, abychom tento poslední rok volebního období úspěšně zakončili.
Marie Liberdová, starostka
Petr Stratil, místostarosta

Dění v obci
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Na poslední srpnovou sobotu jiţ tradičně připadá obecní a sokolská akce „Rozloučení s prázdninami“.
Opět velmi horké sobotní odpoledne naštěstí neodradilo od úmyslu přijít na hřiště v Mrsklesích celkem
velký počet návštěvníků. Největší zastoupení zaujímaly děti a právě jim je toto odpoledne věnováno.
Byly pro ně připraveny různé pokusy k vyzkoušení na hřišti, soutěţ Lov zvěře v lesíku, obří skluzavka
a skákací hrad, malování na obličej, tvořivá dílnička, v níţ vdechovaly nový ţivot jiţ doslouţilým CD,
a na osvěţení půlka hřiště pěny, kterou připravili hasiči z Velké Bystřice. Tu starší generaci snad potěšil
hudební program s harmonikou a houslemi. Před večerem děti vylosovaly 5 výherců soutěţe o nejhezčí
květinovou výzdobu. Sluníčko zapadlo za stromy a to uţ byl čas na zapálení táboráku, protoţe po celém
aktivním odpoledni nastala ta pravá chvíle na opékání špekáčků. Následující diskotéka začínala pozvolna, nejprve děti poskakovaly v rytmu hudby a jen co se pořádně setmělo, přidali se i dospělí. Bylo úţasné vidět, jak tančí babička společně se svou dcerou a vnučkou. Pro všechny, kdo se na přípravě tohoto
pěkného odpoledne podíleli, je milým poděkováním Vaše účast a spokojenost z pěkně proţitého dne.
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TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA

V neděli 10. září v 11 hodin odstartoval v Mrsklesích 3. ročník běţeckého závodu Terénní Vrtovská Jedenáctka. Běhu na tratích 11 km nebo 6 km se zúčastnilo celkem 55 závodníků. Technicky náročná trať
vedla malebným údolím Vrtůvky směrem k Velké Bystřici na Prostředňák a poté přes Přáslavice zpět
úbočím Hrabalového dolu do Mrskles. Celý závod probíhal v příjemné atmosféře, navíc bylo pro běţce
ideální počasí. Na trati závodníci mohli potkat nejen dobrovolníky – regulovčíky, ale i spoustu povzbuzujících diváků. Zvířata za ohradníky (ovce, býci, koně) v poklidu pozorovala, co se to ve Vrtově ten den
děje. Po doběhu se všichni sportovci sešli ve Sportovním areálu v Mrsklesích. Zde proběhlo vyhlášení
výsledků, občerstvení, společné focení a závěrečné posezení.
Děkujeme závodníkům za účast a skvělé výkony, dobrovolníkům za pomoc s přípravou a realizací závodu a v neposlední řadě také Obci Mrsklesy a Městu Velká Bystřice za finanční podporu celé akce.
Za pořadatele Pavlína Jedenástíková

VYSTOUPENÍ FOLKLORNÍHO SOUBORU Z MEXIKA

V rámci hostování tanečního souboru z Mexika na Lidovém roku ve Velké Bystřici jsme vyuţili moţnosti
pozvat tento temperamentní soubor k nám do Mrskles. Všední čtvrteční den se na malou chvíli pro mnohé zúčastněné v našem kulturním domě proměnil ve sváteční podvečer. Setkali jsme se s různými tanečními projevy od dávných obětních rituálů aţ po svatební obřad a tance provázející dnešní honácké
slavnosti. Při posledním tanci byli hostujícími tanečníky vyzváni na parket i diváci, kteří se samozřejmě
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nenechali zahanbit a společně se nechali provést parketem. Vystoupení tohoto folklorního souboru bylo
odměněno neustávajícím potleskem a společné rozloučení doprovázela slova: „Děkujeme, bylo to moc
pěkné“. Snad někdy příště budeme mít opět moţnost pozvat k nám jiný pro nás exotický folklorní soubor.

Informace z obce
PLATBA STOČNÉHO

Připomínáme občanům, ţe se vybírá poplatek za čištění odpadní vody – stočné. Stanovená výše stočného pro rok 2017 je 20,- Kč za 1 m3 odpadní vody. Mnoţství odpadní vody se určí dle ročního vyúčtování dodávky pitné vody vodárenskou společností, nebo pokud je v domácnosti vyuţívána voda ze studní, platí směrné číslo 35 m3 na osobu a jeden rok. Úhrada stočného se týká období od 1. 1. 2017 do 30.
6. 2017, stočné je splatné k 31. 10. 2017. Další platba stočného bude aţ v roce 2018 po vyúčtování dodávky pitné vody veřejným vodovodem a to zpětně za období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 se splatností
do 31. 10. 2018.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 14. října 2017 se uskuteční v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v určený čas na obvyklých místech.
Kontejnery pro velkoobjemový odpad budou přistaveny:
Kovákov – točna..................................... od 8.00 do 9.00 hodin
Mrsklesy - u hostince.............................. od 9.30 do 10.30 hodin
Mrsklesy – kaplička ................................ od 11.00 do 12.00 hodin
Do velkoobjemového kontejneru nesmí být ukládán nebezpečný odpad
včetně pneumatik a elektrospotřebičů.
Nebezpečný odpad bude moţné uloţit do přistaveného vozidla:
Kovákov - autobusová zastávka ............. od 8.00 do 8.15 hodin
Mrsklesy - u hostince.............................. od 8.20 do 8.35 hodin
Mrsklesy - u kapličky .............................. od 8.40 do 8.55 hodin
V uvedenou dobu na výše uvedená místa dopravte určený odpad. Ukládání odpadu na určená místa
před stanovenými časy je z bezpečnostních a manipulačních důvodů zakázáno!
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ZPRAVODAJ HLEDÁ NOVÉHO SPOLUPRACOVNÍKA DO REDAKČNÍ RADY

Najde se někdo z našich spoluobčanů, kdo by rád spolupracoval s redakční radou na přípravě vydání
našeho čtvrtletníku Zpravodaj obce Mrsklesy? Redakční rada hledá spolupracovníka konkrétně na
úpravu stylistiky a pravopisu, případně přípravu některého z článečků. Svou nabídku můţete zaslat na
e-mailovou adresu ou@mrsklesy.cz nebo osobně kontaktovat kohokoli z redakční rady.
VÝSLEDKY 6. ROČNÍKU SOUTĚŢE ZA JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ OBEC MRSKLESY

Redakční rada vybrala 20 nejhezčích rodinných domů
s letní květinovou výzdobou. Fotografie byly k prohlédnutí
na akci „Rozloučení s prázdninami“ a všechna vybraná
popisná čísla byla jednotlivě zapsána na lísteček a vloţena
do košíčku k losování. Děti vylosovaly lístečky s číslem
popisným 16, 135, 156, 194 a 195. Těchto pět majitelů rodinných domů s uvedenými čísly popisnými získávají částku 800 Kč. Cena je pro všechny stejná a bude vyplacena
v hotovosti na Obecním úřadě v Mrsklesích. Jako obvykle
nebylo vůbec snadné vybrat 20 nejpěknějších domů s letní
květinovou výzdobou, přestoţe to jsou téměř stále stejné
domy, které zdobí muškáty, begónie, petúnie, surfínie
apod. Kaţdý z těchto domů zdobí ale jiné a jinak upravené
letní květiny. Děkujeme vám všem, kdo svými rozkvetlými
okny a balkony zkrášlujete prostředí naší obce.
č.p. 195

č.p. 194

č.p. 16

č.p. 135

č.p. 156

č.p. 16
č.p. 135

Pozvánky na obecní akce
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

První adventní neděli 26. listopadu srdečně zveme naše spoluobčany a děti na
tradiční setkání u našeho vánočního stromu v Mrsklesích před obecním úřadem
a mateřskou školkou. Začínáme v 17.00 hodin rozsvícením vánočního stromu
a poté bude následovat vystoupení dětí z naší mateřské školky. Na zahřátí
bude připraven punč a čaj. Budeme rádi, kdyţ si sebou přinesete své hrníčky.

TJ Sokol
OLOMOUCKÝ PŮLMARATON A SOKOL MRSKLESY?!

Nikdo přesně neví, jak k tomu došlo, prý se přihlásili nezávisle na sobě, prostě si chtěli vyzkoušet, jaké
to je. Nakonec 8 nadšenců vyběhlo pod hlavičkou Sokola Mrsklesy prověřit svoji kondičku na olomoucký
půlmaraton o délce 21,0975 km konaný dne 24. 6. 2017.
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Půlmaraton běţeli:
 Lucie Vaculíková v kategorii W40 v čase 2:15:06
 Lukáš Michálek v kategorii MAM v čase 2:46:09
 Romana Trnovcová a Karolína Bajerová v kategorii 2 RUN 10+11 km, čas nebyl zaznamenán
 Denisa Vaculíková (0:29:40), Barbora Vaculíková (0:29:20), Václav Klimeš (0:26:54)
a Petr Wolf (0:26:20) štafetový půlmaraton (5+5+5+6,0975 km) v čase 1:54:12 a umístili se
na krásném 33. místě
A mě nezbývá neţ poblahopřát a zeptat se:
Byl to okamţitý nápad nebo předcházela delší příprava? A jak došlo na přihlášení?
Lucie:

Běţela jsem poprvé loni a hned
v srpnu jsem se přihlásila na další ročník. Běhám a chodím, protoţe mě to baví, vyčistím si hlavu
a jsem sama se sebou. Kaţdý
závod je pro mě výzva. Nejkrásnější je pocit, kdyţ startovné věnuji nějaké nadaci. A příprava je
celoroční. Pokud se mi ale nechce, tak nejdu. Nic nedělám
na sílu.

Lukáš:

Tento závod byl pro mě první
zkušeností. Dlouho jsem uvaţoval, zda se ho zúčastnit, jelikoţ
mé pravé koleno není v dobré
kondici. Ale jsem rád, ţe jsem
to risknul,
protoţe
nakonec
strach z toho, ţe nedokončím
závod a budu všem pro smích, mě hnal vpřed.

Romana: Běhat jsem začala zhruba před 2 lety. Kdyţ běhám, vyčistím si hlavu, dokáţu při tom relaxovat, baví mě objevovat nová místa a běţecké trasy. Od podzimu 2016 jsem se začala zúčastňovat i charitativních běhů a ten pocit při proběhnutí cílem je opravdu úţasný.
Karolína: Nikdy jsem nebyla sportovní nadšenec, to se ale změnilo loni v září, kdyţ mě k běhu přitáhla
moje sestra a jako motivaci mi v lednu předloţila přihlášku na štafetu. Bohuţel sestru nadšení brzy přešlo a já si musela sehnat parťáka. Dostala jsem kontakt na Romču, kterou jsem do
té doby neznala a ta do toho skočila po hlavě a nenechala mě ve štychu.
Denisa:

Přihlásila nás mamka. Já běhání moc ráda nemám, takţe jsem se předtím rozhodně nevěnovala nějakému tréninku, ale mám výhodu, protoţe kdyţ uţ se rozběhnu, tak většinou nezastavím.

Barbora:

Uţ od minulého půlmaratonu, kde jsem byla jako divák, jsem si chtěla zkusit štafetu a nakonec to vyšlo. Běháváme charitativní závody, doma si chodívám zaběhat, takţe kondičku
na uběhnutí pěti km mám.

Jelikoţ jsem běţel pouze 6 km, tak mi nějaká příprava přišla zbytečná. Bral jsem to spíše
rekreačně.
Jak jste byli spokojeni se svým výkonem a co to pro vás znamená?
Petr:

Lucie:

Určitě jsem spokojená, čas lepší neţ loni a hlavně jsem v tom horkém počasí ve zdraví doběhla. A příští rok snad znovu. Pokud nepoběţím, tak určitě půjdu fandit, protoţe atmosféra
je neskutečná a všichni běţci si zaslouţí povzbudit.
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Cítil jsem, ţe jsem ze sebe nevydal maximum,
coţ do příštího roku chci napravit. Na druhou
stranu jsem rád, ţe jsem doběhnul v pořádku
a také jsem se snaţil trošku povzbudit ostatní
běţce, coţ mě sice zpomalovalo, ale cíl jsem měl
doběhnout, a to jsem splnil.

Romana: I kdyţ se nám čas nezapočítal a nebyl nikde vystaven, byla jsem se svým výsledkem spokojená.
Běţela jsem 10 kilometrů za 62 minut.
Karolína: Nejdůleţitější pro mě bylo doběhnout do cíle
a hlavně celý závod přeţít ve zdraví, protoţe bylo
opravdu horko. I kdyţ jsem neproběhla cíl
s čipem, přesto jsem naši štafetu zakončila
s krásným časem 2:22:00 hod. Moţná to zní
úsměvně, ale půlmaraton mě naučil věci hned
nevzdávat.
Denisa:

Pro mě bylo důleţité udrţet přibliţně stejné tempo a to se povedlo. Je dobře, ţe jsme všichni uběhli pod 30 minut a naše celkové umístění
vzhledem k velké účasti je skvělé.

Barbora:

Mým cílem bylo uběhnout pod 30 minut, coţ se mi nikdy v terénu nepovedlo. A tak se taky
stalo. Příště se posuneme ještě výš.

Petr:

Jak uţ jsem řekl v předchozí otázce, bral jsem to spíš rekreačně, a tudíţ jsem spokojen.

Budete podobnou akci ještě opakovat? Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Lucie:

Teď se ještě věnuji sérii závodů Horská výzva (já je chodím, neběţím) – Beskydy, Krušné
Hory, Šumava, Jeseníky, Krkonoše. Jednotlivé závody mají cca 65 km. No a taky jsem
se zúčastnila soukromého výšlapu KoPr – Kopaniny (Velká Bystřice) – Praděd, coţ bylo
83 km, které jsme zvládli za 20 hodin. Celkem nás vyšlo 10, aţ na Praděd nás došlo 5.

Lukáš:

Určitě, moc rád bych to zkusil znovu i s novými zkušenosti a doufám, ţe bude lepší čas neţ
tento rok. Snaţím se běhat kaţdou chvilku, co to jen jde a do budoucna plánuji také závod
Wingsforlife v Bratislavě, uvidíme, jestli to vyjde.

Romana: Trénuji dál a více, abych příští rok zvládla celý půlmaraton a mohla si to celé znovu proţít.
Během roku se chci věnovat i jiným závodům, ale hlavně se teď zdokonaluji po fyzické stránce na vojenském výcviku v rámci Vysoké školy.
Karolína: Zatím jsem o ţádné podobné akci nepřemýšlela. Víc mě baví běhat si jen tak pro sebe kratší
vzdálenosti, abych si pročistila hlavu. Kvůli tréninkům na půlmaraton jsme neměla moc času
a sil na jiné sporty, takţe to chci teď dohnat.
Barbora:

Příští rok chceme běţet půlmaraton jako štafetový běh 10+11 km a opět nějaké charitativní
běhy. Budu se soustředit na co nejlepší čas na deset kilometrů. Také se s mamkou zúčastníme horských výzev.

Denisa:

Já se bohuţel běhání nevyhnu kvůli škole, proto to asi nemám tak moc ráda. Ráda běhám
ve větší skupině, takţe závody, které běháme, jsou ideální a chci se jich účastnit i nadále.

Petr:

Příští rok bych se chtěl více připravit a vzít to o něco váţněji, moţná zkusím i celý půlmaraton.

Na závěr bychom chtěli poděkovat TJ Sokol Mrsklesy za úhradu startovného.
Lenka Urbášková
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SOKOLSKÝ VÝLET

Jako kaţdý rok i letos jsme uspořádali výlet pro děti i dospělé, který jsme naplánovali tentokrát na neděli
25. 6. 2017. V osm hodin ráno jsme vyrazili do Brna na hrad Špilberk, kde jsme měli objednanou prohlídku Kasemat. Po prohlídce jsme si dali krátký rozchod, kdo chtěl, mohl na rozhlednu nebo se občerstvit a pak jsme se přesunuli do Science centra VIDA – centrum poznávání. Tady jsme si dali rozchod
cca tři hodiny a myslím, ţe bychom tam určitě vydrţeli i déle. Centrum je zajímavé nejen pro děti všech
věkových kategorií, ale i dospělí si zde mohli vyzkoušet odpálit vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zaţít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě
Bermudského trojúhelníku a jiné. A jelikoţ centrum má spoustu různých zákoutí, kam se mohou děti
schovat, tak i nám se jedno dítko „ukrylo“ do divadla a sledovalo vystoupení. Bohuţel to neřeklo mamince a my jsme si návštěvu zpestřili hledáním klučíka. Byla to taková malá bojovka s dobrým koncem. Letos se nám podařilo bez dvou míst naplnit celý autobus, který byl hrazen z našeho rozpočtu, stejně jako
jsme uhradili dětem všechny vstupy. Teď uţ se můţeme těšit na další výlet, který by se měl uskutečnit
zase v červnu 2018 a pokusíme se ho naplánovat na Macochu.
Lucie Vaculíková
MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA

Dne 8. 7. 2017 proběhl 28. ročník Memoriálu Františka Řezníčka. Počasí pro letošní
turnaj nám bylo velmi nakloněno. Turnaje
se zúčastnilo 11 týmu z Olomouckého kraje. Nechyběl ani obhájce loňského titulu
FC Skunk, kterému se obhajoba zdařila
i letos.
Turnaj aţ na malé výjimky proběhl v duchu
fair play. Memoriál měla pod kontrolou trojice zkušených rozhodčích ve sloţení Bártl,
Perutka, Staněk. Tímto jim děkuji za účast
na turnaji. Poděkování patří i obci Mrsklesy
za sponzorský dar pro vítěze a taktéţ výborné obsluze a všem pořadatelům a přátelům dobrého fotbalu.
POŘADÍ TURNAJE:
1. FC SKUNK
2. LOS POSLUCHOV
3. MK JÍVOVÁ
4. FK HOVÍNKA
5. SK MRSKLESY
6. HFK PŘÁSLAVICE
7. LAZCE UNITED
8. BaF COMPANY
9. PPL OLOMOUC
10. PUZZLE
11. FC HILL
Matěj Smrček

Zpravodaj obce Mrsklesy
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SK Mrsklesy
Rozlosování pro podzimní část soutěţe 2017
Kolo Datum

Den

Čas

Soupeři

Stadion

Rozhodčí

1.

29.08.2017

ÚT

19.15 Pergola : SK Mrsklesy

Milo1

Švancara

2.

09.09.2017

SO

10.00 SK Mrsklesy : Galatasaray

Mrsk

Antoníček

3.

17.09.2017

NE

10.30 Sokol Pohořany : SK Mrsklesy

Poh

Antoš

4.

23.09.2017

SO

10.00 SK Mrsklesy : FC Chořelice

Mrsk

Antoníček

5.

28.09.2017

ČT

10.45 Tonery Olomouc : SK Mrsklesy

Slav1

Kováč

6.

08.10.2017

NE

10.00 Sokol Mezice : SK Mrsklesy

Mezi

Říha

7.

14.10.2017

SO

10.00 SK Mrsklesy : Real HDO

Mrsk

Antoníček

8.

20.10.2017

PÁ

16.45 Moravan Cholina : SK Mrsklesy

Chol

Ţenoţička

9.

28.10.2017

SO

10.00 SK Mrsklesy : FC Křídla

Mrsk

Antoníček

10.

05.11.2017

NE

10.30 FC Levotil : SK Mrsklesy

Škola

Ţenoţička

11.

11.11.2017

SO

10.00 SK Mrsklesy : FC Skunk

Mrsk

Antoníček

12.

15.11.2017

ST

18.00 RK Kafki Přerov : SK Mrsklesy

Slav1

Tomiga

13.

25.11.2017

SO

10.00 SK Mrsklesy : ATBeermingham

Mrsk

Antoníček

SK Mrsklesy se podařil návrat do I. ligy. Budeme drţet pěsti, aby to tentokrát dopadlo nejen tak, ţe si
zkusí zahrát I. ligu, ale ţe se v ní i udrţí a to co nejdéle a s co nejlepším výsledkem. Gratulujeme.

Pozvánky na sokolské akce


V sobotu 23. září 2017 se uskuteční jiţ 10. HLEDÁNÍ
SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Sraz je na hřišti v Mrsklesích
ve 14.30 hodin. Malé děti půjdou i s rodiči Vrtovem a školáci lesem plnit úkoly a zase se vrátí zpět na hřiště.
Vycházet budeme v 15.00 hodin. Pokud se dětem podaří
vyluštit zaklínadlo, přijde mezi nás i skřítek. Následovat
bude tvořivá dílnička z nasbíraného materiálu. V případě
nepříznivého počasí se akce ruší.



Zveme všechny děti i dospělé ve středu 25. října 2017 na
LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Sraz v 18.00 hodin před
KD Mrsklesy. Připraven bude táborák, pro děti čaj a pro
dospělé svařené víno a také ohňové překvapení. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.



POUŠTĚNÍ DRAKŮ

se uskuteční během měsíce října, termín
bude upřesněn. Akce proběhne na Kovákově u „vodárky".
Snad bude připraven i vítr, aby draci mohli předvést svůj
tanec v oblacích. Dojde také na pečení brambor. S sebou
si vezměte draky, hrníček na čaj a brambory na pečení.

Zpravodaj obce Mrsklesy


Jiţ podeváté srdečně všechny zveme první adventní
neděli 26. listopadu 2017 od 14.00 hodin do kulturního
domu na VÁNOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU. Vyrobit si můţete adventní věnec se svíčkami, věneček na dveře, svícen
či jinou dekoraci. Výrobky bude moţno i zakoupit nebo
si je nechat vyrobit na přání. Přijďte si vyzkoušet svoji šikovnost a uţít si předvánoční atmosféru. Pro malé děti
bude připravena dílnička přizpůsobená jejich věku
a dovednostem v rámci akce Moţná přijde i Mikuláš.



Zveme všechny děti v sobotu 2. prosince 2017
v 15.00 hodin do KD na 10. jiţ tradičně netradiční Mikulášskou nadílku – MOŢNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ. V tvořivé dílně
budeme vyrábět ozdoby na stromeček a děti si vyrobí
i malý dárek domů. Na závěr dorazí i delegace z pekla
a moţná i Mikuláš.
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Turistický oddíl Mrsklesy
Oddílový rok zase tak rychle uběhl a děti uţ mají za sebou i prázdniny. My vedoucí jsme během volna
nabraly nové síly, stejně tak i děti na další společná dobrodruţství. Ještě před prázdninami jsme stihli
dvě akce. Výlet za nejlepší zmrzlinou do Velké Bystřice a túru ze Smilova do Hrubé Vody. Děti si uţily
nově vybudovanou Kamzíkovu stezku a jako obvykle bobovou dráhu. Kvůli výlukám jsme museli zrušit
pochoďák na Lesní bar. Děti o tento záţitek neošidíme a vyrazíme do Jeseníků pravděpodobně v říjnu. Oddílový rok jsme zakončili příjemným odpolednem s tradiční bojovkou a opékáním hadů a špekáčků. Děti dostaly za odměnu malé batůţky. Radost s batůţků a úspěšně splněné bojové hry nám zpříjemnily poslední oddílové chvíle ve školním roce. Na závěr jsme si s dětmi připravili krátký rozhovor.
Co tě v tomto oddílovém roce nejvíce bavilo?
Miky:
Hmm. Já si na všechno fakt nevzpomínám.
Eliška:
Jak musela Vikča dělat celý oddíl kliky a dřepy, protoţe zlobila.
Kde tě to nejvíce baví? V kulturáku, na hřišti, v lese? Nebo někde jinde?
Anička:
V lese mě to baví, protoţe je tady hodně ţaludů.
Vojta:
Na hřišti je to nejlepší, hrajeme tam třeba ruskou schovku. (Měl by kaţdý zkusit)
Koho máš v oddíle nejraději a proč?
Eliška:
Vedoucí, protoţe z nás ještě neskončily v blázinci.
Vojta:
Sebe.
Viky:
Asi Elišku a Páju, protoţe jsou rozumný a vţdy kdyţ někdo zlobí vedoucí, tak ony zakročí.
Co jste dělali o prázdninách?
Anička:
Jeli jsme na trial. To je závod aut. Pár jich znám a vím, jak se jmenujou, třeba Avia a Unimog.
Valča:
Měla jsem o týden delší prázdniny, byli jsme u moře. Pak jsem byla na třech táborech a
taky s babičkou.
Pája:
Já jsem se koupala v bazéně.
Naše fotky můţete sledovat na stránkách http://tom-mrsklesy.rajce.idnes.cz/, dění v oddíle na facebook
skupině TO Mrsklesy. Nezapomeňte, ţe oddíl je v prvním školním pololetí kaţdé pondělí od 16:30. Začínáme 18.9.
Barča a Keliška

Zpravodaj obce Mrsklesy
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Mateřská škola a její děti
Vítr se ve větvičkách pohoupává
a potichoučku šumí tráva.
Nebe je plné obláčků
a škola zase školáčků...
Přišel začátek nového školního roku a do školky začaly docházet i dvouleté děti. I kdyţ
se všichni snaţíme, aby se jim
mezi námi co nejvíce líbilo a neměly čas tesknit po mamince
a oblíbených hračkách z domova,
tak přece jen sem tam slzička
ukápne, ale většinu dne je veselo
a děti se sbliţují při nejrůznějších
činnostech. První dny byly ve
znamení nejistoty v novém prostředí a s novými kamarády. Někteří občas po ránu chviličku zateskní, ale přes den uţ na slzičky není čas. A uţíváme si společné chvíle dosyta všichni! Rozdělili jsme
se do dvou tříd, na starší Berušky a mladší Broučky a je nás celkem 39. Také k nám přibyla jedna hodná
teta – chůva, aby se dvouleté děti lépe zařadily do školkového kolektivu.
Od letošního 1. září na nás všechny čekaly změny hlavně legislativní. S novým školním rokem se mění
celá řada zákonů a nařízení, začíná platit inkluze. Od září se zavádí povinná školní docházka. Děti, které
dosáhnou do začátku září pěti let, musí povinně navštěvovat mateřskou školu. Rodiče tak mají povinnost
přihlásit dítě k předškolní docházce, ale také musí dohlíţet na to, ţe do školky dochází a jeho nepřítomnost musí omlouvat. Zákon a vyhláška ukládají pětidenní docházku s nejméně čtyřmi hodinami. Uţ tak
nebude moţné dát dítě do školky například jen na dva dny. Druhou moţností je pak individuální vzdělávání, v rámci kterého rodiče dítě musí naučit vše, co se učí jeho vrstevníci. Kaţdý čtvrtrok mají rodiče
navíc povinnost nechat dítě přezkoušet ve spádové školce. Individuální plán bylo nutné nahlásit tři měsíce před nástupem. Rodiče, kteří chtěli své dítě učit doma, tak museli o plán ţádat nejpozději do konce
května.
Tápete, co přesně má mít předškolák s sebou do školky? Moţná vás překvapí, jak málo těch věcí je.
Nekupujte zbytečnosti a soustřeďte se na co nejkvalitnější základní výbavu.
Školková pravidla
1) Skříňku nezaplňujte zbytečnostmi
Aţ na výjimky stačí mít ve skříňce náhradní oblečení, holínky a pláštěnku. V teplé dny přidáte opalovací
krém a kšiltovku. Oblečení pořiďte z kvalitní bavlny, aby dlouho vydrţelo a dítě se v něm cítilo příjemně.
Domluvte se s učitelkou, do čeho dítě převlékne na venkovní aktivity, jestli potřebuje náhradní bundu,
zda má být oblečení podepsané a kdy budete nosit čisté pyţamo. A do skříňky si připravte také kapesníky. Překvapivě často se hodí. Na slzičky, utření rukou i nosu.
2) Jedna hračka stačí
Děti, obzvlášť ty úzkostlivější, s sebou rády nosí nějakou hračku z domova. Zkuste třeba malou plyšovou
hračku s hebkým koţíškem, ideální na mazlení i spaní po obědě. Jedna ale stačí. Pokud se dítě do nějaké hračky zamiluje, doporučuji koupit ji hned ještě jednou. Nebudete tak řešit problém, kdyţ se ztratí.

Zpravodaj obce Mrsklesy
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3) Nenoste sladkosti
Alergie na ořechy, cukrovka, bio strava, nebo jen
nechuť vykrmovat děti sladkým… Laciné bonbony uţ
in nejsou. Pokud má váš potomek narozeniny, zkuste
raději všem přinést balonky, bublifuky, samolepky
a barevné papíry. Nebo pořídit nový set báboviček na
písek.
4) Doplňujte vitamíny
Podzimní střídání teplého a chladného počasí
v kombinaci s dosud plně nevybudovaným imunitním
systémem znamenají častější nemocnost. To často svádí k tomu, ţe rodiče dávají do školky i dítě nastydlé. Nasaďte proto preventivně vitamíny, třeba přírodní sirupy.
5) Usnadněte si cestu
Pokud uţ z letních výletů víte, ţe potomkovi přece jen trvá, neţ ujde 800 metrů, zkuste mu cesty
do školky a zpět zpestřit jízdou na odráţedle. Zvládne to za třetinu času. Jestliţe vozíte ještě v kočárku
miminko, starší dítě můţe jezdit na skejtíku, který se zahákne za kočárek.
6) Bačkorové přikázání
Školky preferují spíše bačkorky s pevnou špičkou a zadním uchycením nohy neţ koţené capáčky.
Ve školce je přeci jen větší riziko, ţe někdo dítěti přišlápne prsty neţ doma v obývacím pokoji. A v capáčcích to bolí podstatně víc.
7) Batůţek hlavně na výlet
Málokdy potřebují předškoláci nosit kaţdý den na zádech batůţek, však si ho ještě dost uţijí ve škole,
přesto jim jeden pořiďte. Pro radost, pro pocit důleţitosti – a hlavně na výlety. Je velmi důleţité určit
správnou velikost batohu, aby se dítěti pohodlně nosil a aby nedocházelo k nevhodnému působení
na páteř a vyvíjející se pohybový aparát dítěte a aby dítě nepřetěţoval. Správnou velikost poznáte jednoduše – batoh nesmí dole ani nahoře přesahovat záda dítěte. Pokud nemáte moţnost batoh osobně
vyzkoušet, přeměřte doma dítěti záda například krejčovským metrem a porovnejte je s údaji od výrobce.
Co se týče objemu, batohy pro předškolní děti se pohybují v rozmezí přibliţně dva aţ sedm litrů s tím,
ţe maximální hmotnost naplněného batohu nesmí přesáhnout 12–15 % hmotnosti dítěte.
Krásný příjemný podzim přejí všichni za školky v Mrsklesích

Z historie naší obce
Svědectví rodačky o české a německé hospodě, ţivot za 2. sv. války v Mrsklesích (1. část)
Tentokrát jsem připravil článek na základě svědectví osoby, která ţila v Mrsklesích i za 2. světové války, stále je mezi námi a své vyprávění doloţila dokumenty. Bude vzpomínat na původ českého hostince,
v němţ ţila, a také na to, jaké to bylo v Mrsklesích v době války. Zmíněná osoba, ţena, se narodila
v domě, v němţ je nyní hostinec U Zastávky. Původ této budovy sahá do 19. století, lze tedy říci, ţe dům
proţil tři století a povětšinou fungoval jako česká hospoda. Budova však ve třicátých letech minulého století
vyhořela, nejvíce byla poţárem zničena střecha, avšak záhy byla opravena a navíc byla provedena přístavba sálové místnosti (v současnosti vedle výčepní místnosti) za účelem rozvoje společenského ţivota
v obci – dříve se v něm konalo dosti kulturních akcí. Moţná si někteří pamětníci vzpomenou, ţe se zde
hrávalo ochotnické divadlo. V hospodě byl také byt pro celou rodinu a patřilo k ní i přilehlé hospodářství.
Jelikoţ majitel hospody byl povoláním řezník a tuto práci měl rád, tak se rozhodl, ţe k hospodě přidruţí
i tuto ţivnost. Proto zde někdy kolem roku 1933 zřídil řeznictví. Samozřejmě k tomu musely být vybudovány
další prostory pro vlastní poráţku, chlévy pro dobytek, dále prodejna masa – řeznictví. Hospodářské prostory byly ve dvoře a prodejna masa byla zřízena v přilehlém domě, který je v současnosti zrekonstruován
a obýván jako rodinný dům. Kdo zná vstup do dnešního hostince tak ví, ţe po vstupu do chodby se vlevo
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stále vchází do výčepu, ale vpravo byly dveře do řeznictví. Dnes je tento vstup zazděný. Dále bylo potřebné vybudovat místnost pro uchování masa – ledovnu. Tato místnost byla ve sklepě, který měl vstup opět
z chodby, vpravo za prodejnou. Naši předkové totiţ neměli takové technické vymoţenosti jako my, ale rozhodně nebyli hloupí a dovedli si poradit. V minulosti se proto čerstvé maso, pivo v sudech a příp. další potraviny, které by v létě mohly podléhat zkáze kvůli teplu, chladily ledem, jelikoţ neexistovalo chladírenské
zařízení nebo bylo na počátcích vývoje a tudíţ velmi drahé. Vyuţíval se proto led z řeky nebo rybníků.
Ve Velké Bystřici byl velký sklad ledu a z něj se rozváţelo pro potřeby ţivnostníků. Znamenalo to tedy,
ţe na začátku jara se muselo tzv. zaledovat, tj. přivézt přírodní nalámaný led, uloţit jej do sklepa a tam
slouţil jako chladivo přes celé léto aţ do zimy. V zimě se o chlazení postarala sama příroda a pak se proces s dovozem ledu znovu opakoval. Později byla vedle postavena menší chladírna, která jiţ fungovala na
elektřinu. Vybudování této ţivnosti si vyţádalo začátkem války nemalé finance a znamenalo to, ţe majitel
hostince a řeznictví byl nucen prodat svůj vlastní rodný dům u břehu Vrtůvky. Hospoda si na sebe vţdy
vydělala, řeznictví také. Ovšem vůbec to nebyla jednoduchá práce, majitel i ostatní byli od rána do večera
v jednom kole. Nejdůleţitější bylo dobře nakupovat dobytek na poráţku a tak se shánělo po celém okolí.
Z daleka i z blízka. O zvířata se muselo postarat, poráţka byla taktéţ pracná, zpracování masa a jeho uloţení rovněţ. Zkrátka dřina a dřina.

Nyní je také potřeba něco napsat i o německé hospodě. Informací je však daleko méně. Národnostní
sloţení v obci tvořili Němci a Češi a kaţdá skupina chtěla svoje. Proto tedy naproti přes silnici fungovala
v nynějším kulturním domě německá hospoda. Vedlejší dům byla stará kovárna. Toto všechno mělo svůj
logický význam, protoţe přes Mrsklesy vedla cesta z Libavé přes Velkou Střelnou, Jestřabí (dnes jiţ zaniklé
obce) do Velké Bystřice a Olomouce. U mrskleských hospod se zastavovali formani s koňskými potahy,
místo bylo jako stvořené pro odpočinek. V kovárně mohli okovat a ošetřit koně, před hostinci stály povozy.
Z dochované pohlednice (odhad 1900 -1907) je moţné přečíst nápis na české hospodě „Zájezdní hostinec“. Je potřeba zmínit, ţe před válkou spolu Češi a Němci celkem dobře vycházeli, ovšem kaţdý volil
hospodu podle svého cítění. Politický vývoj hned na počátku války však způsobil, ţe Mrsklesy se staly sudetské, Češi byli v defenzívě a tak fungovala jen německá hospoda. Provozoval ji německý občan jistý pan
Malcher. Za války byly Mrsklesy hraničním místem, zde končily německé Sudety a na Přáslavice nebo
na Velkou Bystřici se jiţ projíţdělo přes celnici - hraniční kontrolu do Protektorátu Čechy a Morava.
Česká hospoda byla tedy z polických důvodů za války uzavřena, řeznictví však fungovalo. Nutno zmínit, ţe řeznictví nebylo jediné v obci, fungovali zde i jiní, ovšem ti museli mít za války zavřeno. Tím, ţe hospoda byla zavřená, tak ve výčepní místnosti a přilehlém sále z důvodu vyuţití místností byla zbudována
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ubytovna pro nuceně nasazené dělníky - mladé lidi většinou ve věku18 – 20 roků národnosti české, francouzské, polské a ukrajinské. Říkalo se jim slangově „zákopníci“. Pracovali v MoraviaWerke, v níţ běţela
válečná výroba. Muţi pracovali ve slévárně, dělali odlitky granátů apod. a ţeny pracovaly ve smaltovně.
Majitel řeznictví za války pomáhal partyzánům, tajně je zásoboval masem a uzeninami, coţ bylo velice náročné. Němci jej neustále kontrolovali, byl často pokutován a jinak trestán, coţ byly jen mírné sankce. Pokud by mu prokázali spojení s partyzány, tak za tuto činnost se automaticky popravovalo. Po válce bylo
německé obyvatelstvo odsunuto, prakticky jejich pamětnické informace nejsou, německá hospoda zanikla.
Další osudy hostince z konce války a v dalším období najdete v následujícím čísle Zpravodaje.
Sepsal: Roman Sedláček

Svět peněz
Úvěry, půjčky, kreditní karty, kontokorenty, nákupy na splátky…. Dnešní doba nabízí mnoho moţností,
jak si půjčit peníze, ale ne všechny moţnosti jsou stejně výhodné. Jak se v tom vyznat? Na co se při rozhodování o půjčce zaměřit? Zkusíme si to trochu přiblíţit.
U všech půjček na nás číhá úrok. Nikdo nám nepůjčí peníze zdarma a právě úrok říká, kolik chce banka na naší půjčce vydělat. Jak se ale můţe stát, ţe já dostanu úrok 14 % a soused má u té stejné banky,
stejně velkou půjčku s úrokem jen 7 %? Banka musí do úroku započítat, kolik jí samotnou stojí peníze, které se chystá půjčit, musí zohlednit kvalitu klienta a také započítat svůj zisk. Pro naše potřeby je klíčová kvalita klienta. Z pohledu banky se jedná o riziko, které se chystá podstoupit, znamená to, ţe ne všichni jsme
schopni bance splácet pravidelně a včas. Já mám úrok 14 %, protoţe jsem v minulosti poslala několik splátek půjčky se zpoţděním, soused má úrok 7 %, protoţe vţdy vše splácel včas. Je tedy pro banku méně
rizikový klient. To ale není jediné kriterium, kterým banka hodnotí kvalitu neboli rizikovost klienta. To jak
jsme v minulosti spláceli své půjčky je sice velmi důleţité, ale při stanovení výše úroku banka posuzuje
např. i to jak máme vysokou mzdu, jak dlouho pracujeme v současném zaměstnaní, kolik ţivíme dětí, zda
uţ nějaké půjčky splácíme apod.
Úrok je první věc, kterou vidíme ve všech reklamách, ale to pro nás není to nejdůleţitější podle čeho
půjčku vybrat. To důleţité je RPSN a většinou ho v reklamách bohuţel vidíme schované malými písmenky
aţ někde dole. Zkratka RPSN znamená Roční Procentní Sazba Nákladů a zjednodušeně řečeno nás informuje o celkových nákladech na naši půjčku. Tedy aţ RPSN nám řekne, kolik za půjčku skutečně zaplatíme. RPSN se skládá z jiţ zmíněného úroku a dalších nákladů, které jsou s naší půjčkou spojené. Takovými náklady jsou většinou různé poplatky: poplatek za vyřízení ţádosti, poplatek za správu úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu apod. Řada bank jiţ dnes sice tyhle poplatky nemá, ale pořád existují banky,
které tyhle poplatky mají a nabízejí tak výrazně draţší půjčky. Coţ na první pohled nepoznáme podle úroku, ale aţ podle RPSN.
Pojďme si uvést jeden příklad:
Franta si půjčil v Bance A 100 000 Kč s úrokem
8,9 %, ve smlouvě má dále uvedeno, ţe RPSN
činí 13,6 %.

Míra si půjčil v Bance B 100 000 Kč s úrokem
10,2 %, ve smlouvě má dále uvedeno, ţe RPSN
činí 10,8 %.
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Kdo byl chytřejší a má výhodnější půjčku? Míra. Má sice
vyšší úrok, ale vybral si banku, která si neúčtuje další nesmyslné
poplatky a celkově tak zaplatí méně. Pokud si tedy plánujeme
vzít půjčku, je vţdy dobré navštívit několik bank, nechat si udělat
nabídku a následně porovnat, která banka nám nabízí niţší
RPSN. Vţdy je lepší porovnat více bank, protoţe myšlenka,
ţe banka, ve které mám běţný účet, mi nabídne lepší podmínky,
neţ banky, které neznám, nemusí být pravdivá.
Na trhu s půjčkami na nás však číhá ještě větší strašák,
neţ jsou banky, a to jsou různé tzv. nebankovní instituce, které
nám nabízí půjčky za podmínek, které se dají označit za lichvářské. Tyto instituce nabízí nejčastěji malé půjčky v řádech několika tisíc a splatit je většinou musíme do jednoho měsíce.
Pojďme si uvést ještě jeden příklad:
Jana tento měsíc nevyšla s penězi, má neočekávané výdaje, kvůli kterým potřebuje půjčit 5 000 Kč. Nechala se nalákat nabídkou, kterou viděla na internetu. Peníze sice dostala včas a ani kolem toho nebylo
moc papírování, ale příští měsíc musí vrátit 6 000 Kč. Peníze má tedy půjčené jen na jeden jediný měsíc
a hned za 30 dní musí vracet 6 000 Kč.
Takhle to nezní aţ tak špatně, ale pojďme se podívat, jak vypadá úrok a RPSN. U této půjčky na
5 000 Kč, má Jana ve smlouvě uveden úrok neskutečných 279 %! A RPSN ještě více neskutečných
1 140 %! Pokud to srovnáme s půjčkami v bance, kde se v současnosti setkáme s úrokem většinou od 8 %
do 18 %, vyplývá z toho jediný závěr. Pokud si potřebujeme půjčit peníze, navštivme vţdy banku.
Lucie byla chytřejší, šla si půjčit 5 000 Kč do banky. Peníze má půjčené na půl roku, musí tedy posílat
splátku kaţdý měsíc, ale má RPSN jen 7,3 %. Celkově tedy bance za půl roku vrátí 5 100 Kč.
A jak to dopadlo s Janou? Bohuţel špatně, 6 000 Kč se jí za poslední měsíc nepodařilo našetřit a dostává se do velkých problémů – jde si půjčit peníze, aby zaplatila splátku půjčky, kterou uţ má. Jana se
neponaučila a jde si pro půjčku opět do nebankovní instituce, protoţe to bylo tak „snadné“. Jenţe se díky
tomu dostává do začarovaného kruhu, kterému se říká dluhová past, a je těţké se z ní dostat. Znamená
to, ţe si opakovaně půjčuje vyšší a vyšší částky, aby byla schopna splácet své dluhy, ale to nejde do nekonečna a většinou přichází na řadu exekuce.
Půjčky k ţivotu patří, ale je potřeba si půjčovat s rozumem, vyuţívat sluţeb, které nabízí banky. I tak se
vţdy zeptat na nabídku u více bank a porovnávat výši RPSN.
Eva Liberdová

Akce a události
24. 9. 2017 BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
Podzimní selské trhy se konají v čase od 8.00 do 12.00 hodin a naleznete zde jako jiţ
tradičně zeleninu, ovoce, květiny, masné i mléčné produkty malých farem, regionální prodejce, zdravou výţivu, různé pochutiny, burčák.
14. 10. 2017 HUBERTSKÉ SLAVNOSTI NA PLUMOVĚ
Na zámku Plumlov se od 14.00 hodin odehrávají tradiční Hubertské slavnosti. Na programu je např. ukázka dravých ptáků, přehlídka loveckých psů, ukázky vábení jelenů,
lovecké signály, soutěţe pro děti apod. V 18.00 hodin bude Svatohubertská mše.
14. 10. 2017 DÝŇOVÉ A SLÁMOVÉ KOUZLENÍ V NÁMĚŠTI NA HANÉ
Na zámku v Náměšti na Hané se koná akce, kde si účastnící mohou vytvořit z dýně či
slámy krásnou podzimní dekoraci a odnést si ji domů. Akce startuje jiţ od 10.00 hodin
v jiţním křídle zámku.
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22. 10. 2017 DRAKIÁDA VELKÁ BYSTŘICE
Pestrobarevní draci, ti tradiční papíroví i ti z moderních materiálů, vyletí nad Bystřicí nad
polem u hřbitova v 13.00 hod.
28. 10. 2017 VEČER DUCHŮ V ZOO OLOMOUC
Poslední říjnová sobota bude v zoo plná duchů, úţasné podzimní atmosféry, dobrot pro
zahřátí I mlsné jazýčky a strašidelných zaměstnanců. Návštěvníci v maskách se mohou
ucházet o vyhodnocení mezi třemi nejlepšími. Akce začíná ve 14.00 hodin, dětské vstupné 70 Kč pro všechny.
11. 11. 2017 SVATOMARTINSKÁ OLOMOUC
Oslava svátku sv. Martina, ochutnávka a prodej mladých vín na Horním náměstí v Olomouci.
30. 11. 2017 VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ S JARMARKEM
Tradiční dětský jarmark s vánočními drobnostmi, dobroty našich maminek a babiček
k jídlu i pití, doprovodný program dětí ZŠ. Přijďte se před adventem vánočně naladit!
Vstup volný. Jarmark se koná v budově 1. stupně základní školy ve Velké Bystřici od
16.00 do 18.00.
2. 12. 2017 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA LETNÍM V MARIÁNSKÉM ÚDOLÍ
Sobotní odpoledne u kulturního domu v Mariánském Údolí se ponese ve vánočním duchu. Kolem kulturního domu můţete očekávat stánky s punčem, s výrobky z perníku,
s drobnými dekoracemi či uzenářskými výrobky. K vidění bude vystoupení dětí ze základních a mateřských škol a výstavka jejich výtvarných prací. Celé odpoledne zpříjemní
doprovodný hudební program.

V MULTIFUNKČNÍM DOMĚ SE JIŢ PROVÁDÍ:





klasická regenerační masáţ (v nabídce od 15 minut
aţ do 120 minut v cenách od 150 Kč aţ do 800 Kč)
masáţ lávovými kameny (20 – 90 minut v cenách
od 250 do 600 Kč)
čokoládová masáţ (60 – 120 minut v cenách od 400 do
1000 Kč)

Také je moţné si zakoupit dárkové poukazy
Bc. Lucie Niezgodová, tel. 732 685 585
lucka.niezgodova@seznam.cz,www.masazemrsklesy.cz
Objednávky nejlépe telefonicky, odpovídám i na SMS zprávy.
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