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Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám poslední letošní číslo Zpravodaje a tím se loučíme s rokem 2017 a možná
i s nynější podobou tohoto pravidelného čtvrtletníku. Rozhodně budeme Zpravodaj vydávat i nadále,
ale jaký bude jeho obsah, zatím neprozradíme.
Co vše se během tohoto roku v obci událo? Jednoznačně viditelná je výsadba ovocných a lesních
stromů v různých částech naší obce. Lesní výsadbu jsme prováděli vlastními silami a financovali
ji z rozpočtu obce, izolační zeleň za novou výstavbou rodinných domů a švestkové aleje podél polních
cest byly hrazeny z dotací. Byla provedena stavební úprava odvodňovacího žlabu na Kovákově a přemostění výtoku dešťové kanalizace u Vrtůvky tak, aby odváděné dešťové vody z polí a z povrchu veřejných
ploch nezpůsobovali škodu na cizím majetku. To, co na první pohled nevidíte, je provedený propoj optické
sítě, oprava kanalizace na hřišti, řešení reklamací u multifunkčního domu a na přístavbě mateřské školy a
garáže. Obec zajistila výběrové řízení na zhotovitele stavby cyklostezky a chodníku z Kovákova do Mariánského Údolí a spolupracuje na zadání pro vypracování projektové dokumentace na stavbu nového kulturního domu a tří řadových rodinných domů.
Zastupitelstvo obce je již připraveno na rok nastávající, který je posledním v tomto volebním období.
V roce 2018 budeme hospodařit s rozpočtem obce ve výši 41 000 000 Kč v příjmové i výdajové části. Plánované významné investice jsou do cyklostezky z Kovákova do Mariánského Údolí s dotací 1,1 mil. Kč
a na výstavbu nového kulturního domu se čtyřmi byty. Stavba cyklostezky bude zahájena v březnu a následně předpokládáme, že v květnu 2018 zahájíme demolicí výstavbu nového kulturního domu. Se starou
budovou kulturního domu se rozloučíme akcí „Den matek“, který společně oslavíme o měsíc dřív. Protože
bychom si alespoň prostřednictvím fotografií chtěli připomenout, co všechno jsme v tomto kulturním domě
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zažili, tak bychom Vás chtěli požádat, pokud někdo doma najdete nějaké starší fotografie a hlavně
si vzpomenete, ke které akci se dané fotografie vztahují, budeme velmi rádi, když nám je zapůjčíte.
Zastupitelé rovněž odsouhlasili pro rok 2018 výši poplatků, výši finančních darů a ceny krátkodobých
pronájmů nebytových prostor. Vše zůstává beze změny stejné jako v roce 2017. Za zmínku stojí připomenout nejdůležitější položky a to, že cena stočného činí 20 Kč za 1 m3 odpadní vody a finanční dary se také
týkají dětí školou povinných včetně studentů do 19 let věku a to na lyžařský výcvik, plavání a školu
v přírodě v max. výši 1.000 Kč na žáka za 1 školní rok.
Nastává čas Vánoc, končí rok 2017, a co nevidět začneme psát rok 2018. Přejeme Vám, abyste
všichni tyto nejkrásnější svátky v roce prožili s láskou v kruhu své rodiny a do nového roku mějte pevné
zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a úspěchů.
Vaše starostka a místostarosta

Informace z obce
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Přesto, že první adventní neděle byla až 3. prosince, rozsvícení vánočního stromu se u nás konalo o týden dřív 26.
listopadu. Tradičním setkáním před obecním úřadem
a mateřskou školkou jsme zahájili čas příprav na nejkrásnější svátky v roce. Bylo to hezké pozdní odpoledne
s doprovodným programem našich nejmenších. Děkujeme
učitelkám a dětem z naší mateřské školy za nádherné
a roztomilé vystoupení u stromečku a Vám za to, že jste
přišli nejen ochutnat obecní punč, ale hlavně se navzájem
pozdravit a chvilku si popovídat. Snad jste si všichni odnesli do svých domovů trošičku radosti z blížícího se příchodu vánočních svátků. V pátek 1. prosince byl rozsvícen
i strom na Kovákově. Děkujeme Míše Šustkové a Šárce
Zdařilové za organizaci rozsvícení stromu na Kovákově.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 6. ledna (případně v neděli 7. ledna) navštíví
Vaše domovy Kašpar, Melichar a Baltazar, aby Vám popřáli zdraví a štěstí v novém roce. Společně v doprovodu
pověřené dospělé osoby se zapečetěnou kasičkou poprosí
o finanční příspěvek určený pomoci nejpotřebnějším - těm,
od kterých často lidé odvrací tvář, lidem v nouzi. Předem
upřímně děkujeme za Vaši štědrost.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Opustili nás … Antonín Partyka

Upřímnou soustrast
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST – STANOVIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Od 1. ledna nového roku vstoupí v platnost nové jízdní řády autobusové dopravy a s touto změnou bude
definitivně platit výchozí a koncová zastávka většiny spojů v Olomouci na autobusovém nádraží. Pro
mnohé z Vás velmi nepříjemná situace, kterou naše obec na základě připomínek seniorů písemně řešila
s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) a dokonce i na úrovni
Krajského zastupitelstva Olomouckého kraje, kterému písemnou žádost o změnu nástupní a koncové za-
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stávky zaslaly společně obce mikroregionu Bystřička. Obě odpovědi jsou téměř shodné, nelze požadavkům vyhovět z důvodu dopravního přetížení přestupního terminálu u vlakového nádraží. Navíc jsme se
dozvěděli, že cestující z Velké Bystřice a Hluboček mohou využívat železniční dopravu, která končí na
vlakovém nádraží. Pozitivní zprávou je, že od 1. ledna bude přes naši obec projíždět mnohem více autobusových spojů, než tomu bylo doposud a dokonce i v sobotu a v neděli. Výběr autobusových spojů týkající se naší obce naleznete na poslední stránce tohoto Zpravodaje.

TJ Sokol
POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Když my chceme pouštět draky, tak jedině v krásném počasí a to nám poslední roky fakt přeje. Letos
15. října bylo obzvlášť teplo. Sešlo se nás hodně, včetně nejmenších dětí ještě v kočárcích. Kdo chodí na
tuto akci, tak už ví, že vítr nám nikdy nefouká a tak je toto odpoledne zařazeno do kategorie sportovních
aktivit, jelikož je zapotřebí hodně běhat, aby draci létali. Skutečnost, že v Mrsklesích Na vyhlídce nefouká,
už zaregistrovali i někteří výrobci létajících draků. A tak vyrábí draky velkých rozměrů a pak stačí jen malinko, aby bylo vidět jejich majestátnost a barevnou krásu ve vzduchu. Vaření čaje a svařáku, když je
19 °C je mi trochu proti srsti, ale vím, že navečer u pečení brambor budou chutnat báječně a zahřejí.
Spousta rodičů dala přednost tomu zajít si na pivko, když bylo tak hezky, a tak jsme si pochutnali, co hrdlo
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ráčí. Děkuji hajnému za dřevo a obci za uklizený prostor Na vyhlídce. Vše bylo jako ze škatulky. Věřím, že
příští rok zase přijdete, ať už bude foukat, či ne. Budeme se na Vás těšit.
Buriánková Simona

VÁNOČNÍ DÍLNA

když se pořád všichni dohadují, která neděle je letos správně první
adventní a podle kterého kalendáře, my jsme se nenechali rozhodit a v neděli 26. 11. 2017 jsme uspořádali již 9. vánoční dílnu.
V příjemné atmosféře se v sále kulturního domu provoněného
punčem a jehličím letos sešlo opravdu hodně tvořeníchtivých návštěvníků, mezi nimiž nechyběli ani tatínci. A opět se podařilo vyrobit spoustu krásných výrobků. Tak se budeme zase těšit na další
společné tvořivé setkání, jen ještě nevíme, kde a kdy to příště bude.
Lenka Urbášková
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MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

Letos již jubilejní 10. netradiční Mikulášská nadílka s názvem Možná přijde
i Mikuláš se konala v sobotu 2. prosince 2017 v sále kulturního domu.
Tam už také na své nazdobení čekal
i stromeček. Letos jsme opět recyklovali a vyráběli jsme ozdoby z vršků od
skleněných lahví a korkových zátek.
Děti si vyráběly i malý betlém, který si
pak odnášely domů spolu s perníčky,
které vlastnoručně zdobily. Tuhle činnost chtělo téměř každé dítko dělat
samo, bez pomoci rodičů. Poté, co
jsme za spontánního potlesku dětí
rozsvítili nazdobený stromeček, přišel
přivolaný Mikuláš se dvěma anděly a posléze do sálu vběhli i tři čerti. Všechny děti dostaly za svoji písničku nebo básničku přednesenou Mikuláši balíček. Čerti si letos nikoho neodnesli, kulisy pekla letos na nikoho nespadly a my jsme tak úspěšně zakončili letošní sokolský rok touto poslední akcí.

SK Mrsklesy
Výsledky podzimní části soutěže
1.

RK Kafki Přerov

11

84:31

20

2.

Galatasaray

12

71:36

19

3.

Sokol Pohořany

12

41:40

16

4.

Tonery Olomouc

11

36:36

16

5.

Real HDO

12

61:36

15

6.

FC Skunk

12

39:44

14

7.

Pergola

12

51:43

13

8.

Sokol Mezice

12

36:44

12

9.

FC Křídla

12

31:40

10

10.

Moravan Cholina

12

29:47

7

11.

FC Levotil

12

27:43

6

12.

SK Mrsklesy

12

32:52

6

13.

AT Beermingham

12

40:63

6

14.

FC Chořelice

12

35:58

6

Pozvánky na sokolské akce
 VALNÁ HROMADA pro všechny členy TJ Sokol Mrsklesy se uskuteční v měsíci únoru. Termín bude
upřesněn.
 Srdečně všechny zveme v sobotu 3. 3. 2018 na 54. ŠIBŘINKY. K tanci a poslechu zahraje skupina YANTAR. Vstupné 100,- Kč. Občerstvení bude zajištěno. Předprodej vstupenek začne na výroční valné
hromadě.
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 Zveme nejen všechny děti, ale i dospělé v neděli 4. 3. 2018 ve 14.30 hodin do KD na 54. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

 V sobotu 24. 3. 2018 se již po deváté na Vás budeme těšit od 14.00 hodin na naší VELIKONOČNÍ DÍLNĚ.
Jako každý rok si můžete vyzkoušet různé techniky zdobení kraslic, vyrobit nebo zakoupit jarní výzdobu a pochutnat si na domácím bufetu. Vstup do jednotlivých dílniček je placený (podrobné informace
na plakátě). Dílna je vhodná pro děti od cca 5 let a pro dospělé.

Mateřská škola a její děti
Vánoční stromeček zavoní v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí,
a když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,
která se schovala v červeném jablíčku.
Krásný předvánoční čas milí spoluobčané,
těšíte se také na vánoce jako my? Společně s dětmi jsme připravili program na rozsvěcení vánočního
stromu a také na mikulášskou nadílku. Vyrábíme drobnosti pro radost našim nejstarším spoluobčanům
i svým nejmilejším. Myslíme také na volně žijící zvířátka a ptáčky, pro které chystáme spoustu dobrot
v lese u krmelce. Spolu s rodiči jsme napekli perníčky, Také se těšíme se na vánoční besídku spojenou
s tombolou vánočních překvapení a voňavým cukrovím u stromečku ve školce. Mimo jiné jsme vyráběli
vánoční přáníčka s akademickým malířem panem Dostálem a povídali jsme si o zdraví se „Zdravíkem
a Jedlíkem“.

Děti se moc těšily i na naše „Nebe peklo ráj“. Všichni se oblékli do kostýmů čertíků a andílků a pěkně
si společně zatančili, zazpívali a počkali na Mikuláše a jeho družinu, který nám přinesl i něco dobrého
na zub. Milujeme toto předvánoční období, protože je plné krásných pohádek, těšení, voňavého pečení
a hlavně třpytivého chvění než nastane ten tolik očekávaný Štědrý den.
I v předvánočním čase si ale ve školce jen nehrajeme, ale učíme se a dozvídáme se spoustu nových
důležitých věcí. Mimo jiné k nám dojíždí z Velké Bystřice paní knihovnice a společně se seznamujeme
s knížkami. Ve školce máme spoustu dalších aktivit jako je keramický kroužek a seznamování
s angličtinou. Protože bychom chtěli, aby naše vyučování bylo moderní a šlo s dobou, máme k tomu interaktivní tabuli. Už v názvu je napsáno AKTIVNÍ a to znamená, že děti nesedí a jen nesledují nějaké dění
na obrazovce, ale aktivně se zapojují do plnění úkolů na tabuli a všichni ostatní mohou dobře sledovat,
jestli činí správně. Samozřejmě, že i paní učitelky se musí naučit s moderními pomůckami pracovat tak,
aby se děti mohly učit efektivně.
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Přejeme všem krásně a klidně prožitý advent, vánoční svátky, Silvestr i Nový rok a v dalším roce jen
samé zdraví, pohodu a úspěch.
Kolektiv Mateřské školy Mrsklesy

Turistický oddíl Mrsklesy
V září nás mile překvapil počet dětí, které přišly do turistického oddílu. Dětí bylo 18 a 2 vedoucí. Hned
druhou schůzku se tedy děti rozdělily do dvou skupin, ve kterých budou fungovat. Obě skupinky si vymyslely název (Štěstíčka a Žáby), vlajku a pokřik. Oddíly mají za úkol získat za celý rok co nejvíce bodů a mít
co nejméně absence. To jsou kritéria pro výherce celooddílové hry. A co nás ještě kromě společných,
hravých a zábavných schůzek čeká? Správně… čas vánoční. I my se na něj v oddíle připravujeme. Blíží
se velká výzdoba klubovny, výroba adventního kalendáře, přivolávání sněhu a až bude, tak bruslení nebo
bobování. Chystáme tradiční přespání v kulturáku, které se bude konat 23. - 24. 12. Děti se moc těší. „Kdy
už teda budeme přes noc v kulturáku?“ je snad jejich nejčastější otázka. Na Štědrý den se půjdeme opět
projít do lesa a zvířátkům nadělíme bohatou zásobu dobrot na zimu. Za celý oddíl bychom Vás rádi
pozvali na tuto vycházku s námi.
Barča a Keliška
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Z historie naší obce
Svědectví rodačky o české a německé hospodě, život za 2. sv. války v Mrsklesích (2. část)
V dnešním článku navážeme na minulé vyprávění, které končilo tím, že český hostinec v průběhu
války nefungoval jako hospoda, nýbrž jako ubytovna pro „nasazené“ dělníky ve válečné výrobě v Moravia
Werke – Hlubočky. Fungovalo pouze řeznictví a prodej masa ve vedlejším domě. Tito většinou mladí lidé
ve věku 18 – 22 roků, byli ubytovaní v prostorách hostince ve dvou místnostech. Ve výčepu spali Čechoslováci, v zadní místnosti byli ubytovaní zahraniční dělníci - Francouzi, Poláci, Ukrajinky. Na tu dobu měli
štěstí, že mohli spát na železných vojenských postelích a každý měl plechovou skříňku na své osobní
věci. Ve výčepu spávalo asi 15 lidí, v zadní místnosti 40-50 osob. Osazenstvo se střídalo, jednou tam
byly ženy, podruhé muži. Němečtí vojáci například na Ukrajině udělali zátah, zahnali všechny do kostela
a odvezli je k nám na nucené práce pro říši. U Čechů to bylo obdobné, zajímavé např. bylo, že zde byli
i vysokoškoláci, medici - budoucí lékaři. Za války byly u nás vysoké školy zavřeny a tak studenti sloužili
jako pracovní síla. V Moravia Werke pro tyto dělníky nebylo ubytování, proto ke spaní posloužila naše
místní hospoda. Každé ráno dělníci odcházeli na směnu na 6 hodin. Ženy pracovaly ve smaltovně, muži
vykonávali těžší práci ve slévárně.
V Mrsklesích tedy fungovala jen hospoda německá s německým majitelem (dnešní kulturní dům).
Řeznictví ovšem zůstalo otevřené z jednoduchého důvodu, většinu obyvatelstva obce tvořili Němci a řezník měl povinnost zásobovat německé obyvatelstvo masem a odvádět říši, většinou pro armádu. Pro maso docházeli i lidé z okolí, tedy z Hluboček a z některých částí Velké Bystřice.

Ke konci války se tu začal odvíjet zajímavý příběh. Jedná se o Ukrajince Vasila Cebrovského a Ukrajinku Emílii Arcabluk. Tito pomáhali v řeznictví jako pacholek a děvečka. Byli rádi, že měli kde spát a jídlo
se pro ně vždy našlo. Při porážce dobytka bylo mnoho těžké práce a tak pro majitele řeznictví byli potřebnými pomocníky. Masa bylo málo. Za války fungoval přídělový systém na lístky. Každý občan měl nárok
pouze na přesně stanovenou přídělovou dávku. I v této těžké době majitel řeznictví dokázal vyšetřit maso
pro odbojovou činnost a uměl zásobovat partyzány, což v obci se dvěma hraničními přechody, bylo mimořádně těžké a složité. U zabitého dobytka bylo nutno přesně rozpočítat maso a odpad. Kůže (krupon) se
podle zákona musela odevzdat pro další zpracování jako potřebná surovina. I přes všechny tyto těžkosti
se vždy dobrá věc podařila.
Čas běžel a válka se chýlila ke svému konci. Na jaře 1945 byla německá armáda na ústupu, také
německé obyvatelstvo utíkalo před Rudou armádou. Prchali z dnes již zaniklých vesnic ve vojenském prostoru Libavá, tedy Jestřabí, Velké Střelné atd. Naše vesnice byla klidná. Němci ustoupili, ovšem Rusové
posílali průzkumná letadla. Tak se stalo, že v lesní strži (slangově řečeno „šengron“, což je nad dnešním
hřištěm), došlo k leteckému útoku, protože místo vypadalo jako úkryt německých jednotek. Cebrovský měl
v Moravii bratrance, Vladimíra Deruka. Věděli o sobě navzájem a Deruk chodil do řeznictví na návštěvy.
Toho květnového dne roku 1945 se setkali a Deruk říkal, že mu není dobře, měl špatný pocit, předtuchu.
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Odešli spolu směrem k Vrtůvce pro krmení pro dobytek. Zase přiletěly 2 sovětské stroje. Letadla odhodila
bomby a střepina přerazila Derukovi páteř. Emília a Vasil se snažili marně, přivolaný německý lékař provedl základní ošetření, bohužel život mu již zachránit nedokázal. Zmiňovaný Vladimír Deruk zemřel ve
věku 19 roků dne 5. 5. 1945 a byl pochován na hřbitově v Hlubočkách. Matrika v Hlubočkách toto zmiňuje,
ovšem konkrétní místo hrobu není známé. Pochovávající farář zemřel 2 roky po válce. Veškeré pátrání po
příbuzných bylo marné. Vasil s Emílií se vrátili zpět na Ukrajinu, museli se však skrývat, protože jinak by
byli paradoxně odsouzeni jako vlastizrádci za pomoc říši. A tak je konec příběhu obestřen tajemstvím.
Vrátili se do rodné vsi, dali vědět Derukovým příbuzným o jeho smrti, jak a kde žili.
S koncem války německá hospoda zanikla, majitel byl odsunutý do Německa, naše česká hospoda
byla obnovena, začala fungovat v socialistickém režimu. Dodnes stále funguje ale již v soukromém vlastnictví. Pokud by někdo měl nějakou informaci k tomuto příběhu, ať se o ní zmíní na našem obecním úřadě.
Roman Sedláček

Svět peněz
HOTOVOSTNÍ A BEZHOTOVOSTNÍ PENÍZE

Peníze, tak jak je známe dnes, tu nejsou odjakživa. Původně se zboží jen směňovalo jedno za druhé,
později se používaly třeba šátky, až lidé dospěli k penězům. Ty se však také vyvíjejí – od grošů, přes
dnešní kovové mince a papírové bankovky, elektronické peníze, až k virtuálním bitcoinům a dalším.
Stejným vývojem prošlo i hospodaření s penězi. Dříve se hospodařilo výhradně s hotovostí, dnes pomalu převažují bezhotovostní peníze, tedy bankovní účet a k němu vedená platební karta. Velká spousta
lidí však má vůči této formě stále nedůvěru, ale je to skutečně potřeba? A je to vůbec výhodnější?
Stále řada lidí čeká třeba celý den na pošťačku, která jim nosí důchod. Když důchod dostanou,
vypraví se na poštu zaplatit svoje složenky.
S papírovou složenkou je spojen i poplatek poště.
Pokud navíc nemáme poštu v místě bydliště, jako
je tomu u nás, zaplatíme navíc za cestu na poštu
a celou věcí strávíme poměrně dost času. Lidé
navíc podstupují riziko krádeže. Když nám někdo
ukradne peněženku, tak se s penězi většinou můžeme rozloučit. Právě tyto skutečnosti nutí
k zamyšlení, jestli není lepší to vyřídit jinak.
Mnohem pohodlnější a levnější je dnes nechat
si vyplácet peníze na účet u banky. V dnešní době
je možné mít bankovní účet zcela bez poplatků,
banka totiž vydělá na tom, že u ní peníze máme
a využíváme platební kartu. Lidem, kteří pobírají
důchod, přijdou peníze na účet ve stejný den, jako
jim je nosila paní pošťačka a díky platební kartě je mají ihned k dispozici. Odpadá tedy čekání na výplatu
důchodu. Další výhoda bankovního účtu je ta, že si na něj můžeme nechat převést veškeré naše „složenky“, tedy trvalé platby, inkasní platby i SIPO. A pokud zvolíme správnou banku, ani toto nás nemusí nic
stát. V praxi to potom funguje tak, že nám přijde důchod a banka nám z něj strhne veškeré naše platby,
které jsme jí zadali, aniž bychom museli kamkoliv chodit a něco za to platit. Zbylé peníze zůstávají na účtu
a je možné je vybrat u bankomatu nebo platit nákupy platební kartou. I riziko krádeže lze minimalizovat.
Po ukradení karty, nemá zloděj v ruce naše peníze, ale pouze kus plastu. Ukradenou nebo ztracenou platební kartu můžeme prostřednictvím telefonu či internetového bankovnictví pohodlně zablokovat. Dalším
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způsobem ochrany je stanovení limitu pro platbu kartou, povolený počet plateb nebo limitu pro výběr
z bankomatu.
S tím souvisí i otázka úspor. Lidé, kteří nemají bankovní účet, mají peníze většinou schované doma.
Spolu s rostoucí neúctou mezi lidmi roste počet případů, kdy byli důchodci okradeni o své úspory ve svých
domovech. Proto je lépe spořit v bance nebo jiným zaručenějším způsobem. Navíc peníze, které leží doma, nemohou vydělávat a ztrácí hodnotu. Peníze, které svěříme bance, mohou dále pracovat a vydělat
nám úroky. Není nutné bát se uložit peníze do banky. Každá banka má zákonnou povinnost pojištění
vkladů. Znamená to, že pokud by banka měla zkrachovat, budou nám vyplaceny veškeré peníze, které na
účtu máme maximálně však 100 000 Eur, což je 2 500 000 Kč. Pokud byste měli naspořeno více, pak je
rozumné peníze rozdělit mezi různé banky. Banky nabízejí různé varianty spoření, od spořicích účtů, přes
termínované vklady, až po investování do podílových fondů, zlata či akcií ale o tom zase třeba příště.
Michala Šustková

Vánoce našich sousedů
Zapalování svíček na adventním věnci, rybí polévka, smažený kapr s bramborovým salátem, linecké
cukroví, Tři oříšky pro Popelku a možná i půlnoční mše. Tak, více či méně, vypadají Vánoce ve Vaší rodině. Ale víte vůbec, jaké zvyky dodržují Vaši sousedé? Ne, teď opravdu nemám na mysli sousedy
z vedlejšího domu, ale ty za hranicemi naší země.
Věděli jste, že třeba na Slovensku se místo naší tradiční
rybí polévky ke štědrovečerní večeři podává kapustnica, polévka podobná naší zelňačce? Pak ale, stejně jako u nás, následuje ryba s bramborovým salátem. Na stole nechybí ani oplatka
s medem, která je symbolem klidu a lásky v rodině.
V Polsku chodí lidé na Štědrý den do práce a podle tradice
smí rodina zasednout ke štědrovečerní večeři až s východem
první hvězdy. Jako první láme hlava rodiny posvěcenou oplatku
a všichni pronášejí přání. Teprve pak začíná večeře o dvanácti
chodech (jako např. dvě polévky, salát z kapra, filé a sledě,
taštičky, cukroví, chléb), které jsou symbolem dvanácti měsíců
v roce a apoštolů. Naopak německé i rakouské Vánoce mají s těmi českými mnoho společného.
V Německu však k večeři bývá husa nebo kachna, v Rakouskou je pak specialitou „kletzenbrot“, sladký
chléb s křížalami a oříšky.
A kdo že by Vám v těchto zemích nadělil dárky? V jižním Německu, Polsku i na Slovensku náš starý
známý Ježíšek, ale třeba v Rakousku a severním Německu takzvaný Weinachtsmann, muž s rezavými
vousy a šedým pláštěm s kapucí, který si osedlává vítr. Ať už Vám letos přinese dárky kdokoli, nehledě na
tradice, které dodržujete, jedno máme všichni společné, přejeme si slavit Vánoce v rodinném kruhu a bez
každodenního stresu.
Kristýna Murlová

Akce a události
26. 12. 2017 ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ VE VELKÉ BYSTŘICI
Akce se uskuteční na 2. svátek vánoční od 18:00 do 20:00 hodin v Orlovně. Letos jako
svatoštěpánská beseda u cimbálu se Záletníky, Muzikou Krušpánek a souborem Mladá
Haná. Muzika, zábava a speciální vánoční punč. Vstupné dobrovolné.
1. 1. 2018 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ V OLOMOUCI
Oslava nového roku v Olomouci s programem pro rodiny s dětmi.
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6. 1. 2018 NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HRAD HELFŠTÝN
Tradiční novoroční výstup na hrad Helfštýn připadne na první sobotu v novém roce. Brány hradu se mimořádně otevřou 6. ledna 2018 už v 8:00 a zpřístupněný bude do 15:00.
Všichni příchozí budou mít jednotné vstupné 20 Kč. Pro razítko a upomínkový předmět si
účastnící mohou přijít do H-studia na hradním nádvoří, stálé expozice nebudou zpřístupněny.
10. 2. 2018 BYSTŘICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU
Masopust se koná, jako již tradičně, na zámeckém náměstí ve Velké Bystřici. Můžete
ochutnat horkou zabijačkovou polévku přímo z kotle, jitrnice, jelita, tlačenku, klobásy
i další voňavé speciality. Po dobrém jídle vám dopoledne zpestří vystoupení bystřických
folklorních souborů a malé děti pobaví vystoupení kejklířů.
16. - 18. 2. 2018 ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL V OLOMOUCI
Tradiční olomoucká akce v Galerii Šantovka, která návštěvníkům ukáže, že čokoládová
nemusí být pouze tabulka čokolády, ale i jiné výrobky, např. čokoládové pralinky, pivo,
palačinky, vafle či kosmetika. Těšit se můžete na workshopy, ochutnávky, vaření
s čokoládou, stánkový prodej a výstavu historie čokolády.

Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné
sociální poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat
splátkový kalendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na
osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody
na úřady, asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc
s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14. Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve všední dny od 8 do 16,30 hodin.
Kontakty:
Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873

Redakce Zpravodaje Všem přeje radostné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
Na Zpravodaji spolupracovali: Marie Liberdová, Petr Stratil, Mgr. Michala Šustková, Kristýna Murlová
Ing. Roman Sedláček, Ing. Eva Liberdová
Vydavatel: Obec Mrsklesy, Mrsklesy 49, 783 65 p. Hlubočky, IČ 64990940. Evidence MK ČR: E 19329
tel.: 585 351 699, e-mail: ou@mrsklesy.cz, www.mrsklesy.cz
Tiskne: Obec Mrsklesy v nákladu 250 ks. Datum vydání tohoto čísla: 21. 12. 2017
Příjem článků a příspěvků: zpravodaj.mrsklesy@seznam.cz
Vaše náměty můžete v zalepené obálce označené „Zpravodaj“ vložit i do poštovní schránky Obecního úřadu.

číslo
Olomouc Olomouc V.Bystřice
linky hl.nádraží aut. nádr.
radnice
891343 5:30
5:43
891345
6:30
6:39
891343
6:55
7:07
891347
7:35
891345
8:00
8:09
891343
10:00
10:12
891343
11:20
11:33
891343
12:45
891343
13:00
13:13
891343
13:47
891343
14:05
14:17
891344
14:25
14:38
891343
15:10
891343
15:30
15:42
891343
17:20
17:32
891344
18:10
18:19
891344
20:05
20:14
891345
22:35
22:44
číslo
Olomouc V.Bystřice
linky
aut. nádr.
radnice
891347
6:15
6:25
891347
9:15
9:25
891347
11:30
11:40
891347
13:20
13:30
891347
17:15
17:25
891345
18:25
18:36
891345
20:15
20:26
891345
22:10
22:20
891343 Olomouc - V.Bystřice - Hlubočky
891344 Olomouc - Velký Újezd - Potštát
891345 Olomouc - Lipník - Hranice
891347 Olomouc - Doloplazy - Tršice
číslo
linky
891345
891347
891345
891347
891347
891347
891347
891345

Mrsklesy V.Bystřice Olomouc
kulturák radnice aut. nádr.
5:02
5:06
5:15
6:00
6:06
6:15
7:20
7:24
7:33
7:50
7:56
8:05
10:15
10:21
10:30
12:30
12:36
12:45
14:40
14:46
14:55
18:15
18:19
18:28

jede v so, ne
jede v so, ne
jede v so, ne
jede v so, ne
jede v so, ne
jede v so, ne
jede v so, ne
jede v so, ne

číslo Mrsklesy Mrsklesy V.Bystřice Olomouc Olomouc
linky Kovákov kulturák radnice aut. nádr. hl.nádraží
891343
4:50
5:12
jede v pracovní dny
891343 5:03
5:05
5:12
5:25 jede v pracovní dny
891345
6:14
6:18
6:27
jede v pracovní dny
891343 6:31
6:35
6:42
6:53
jede v pracovní dny
891343 6:53
6:56
7:05
7:16
76, jede v pracovní dny
891343 7:17
7:22
7:30
jede v pracovní dny
891343 7:53
7:56
8:01
8:13
jede v pracovní dny
891343 10:40
10:43
10:48
11:00
jede v pracovní dny
891347
12:20
12:26
76, jede v pracovní dny
891343 12:27
12:30
12:36
12:49
jede v pracovní dny
891343 14:38
14:40
14:46
15:02 jede v pracovní dny
891343 16:02
16:04
16:09
16:18
jede v pracovní dny
891344
17:14
17:18
17:28
jede v pracovní dny
891344
19:16
19:20
19:30
jede v pracovní dny
891344
22:01
22:05
22:15
jede v pracovní dny

Platí od 1.1.2018 do 8.12.2018

27 nejede od 30.6.2018 do 31.8.2018
75 jede 2.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, 29.3.2018, od 30.6.2018 do 31.8.2018, od 29.10.208 do 30.10.2018
76 nejede 2.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, 29.3.2018, od 30.6.2018 do 31.8.2018, od 29.10.208 do 30.10.2018

Mrsklesy Mrsklesy Mrsklesy
kulturák křižovatka Kovákov
5:49
5:51 jede v pracovní dny
6:43
76, jede v pracovní dny
7:13
7:15 75, jede v pracovní dny
7:39
jede v pracovní dny
8:13
75, jede v pracovní dny
10:18
10:20 jede v pracovní dny
11:38
11:40 jede v pracovní dny
12:50
76, jede v pracovní dny
13:19
13:21 jede v pracovní dny
13:52
76, jede v pracovní dny
14:23
14:25 27, jede v pracovní dny
14:44
jede v pracovní dny
15:30
15:32 jede v pracovní dny
15:47
15:49 jede v pracovní dny
17:38
17:40 jede v pracovní dny
18:25
jede v pracovní dny
20:20
jede v pracovní dny
22:49
jede v pracovní dny
Mrsklesy
kulturák
6:29
jede v so, ne
9:29
jede v so, ne
11:44
jede v so, ne
13:34
jede v so, ne
17:29
jede v so, ne
18:40
jede v so, ne
20:30
jede v so, ne
22:24
jede v so, ne

Jízdní řád

