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Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsme vás informovali, co v tomto roce připravujeme a
chystáme.
Dokončujeme revitalizaci středu obce kolem obecního úřadu a komunikace
Pařížská. Dne 9. 6. 2015 v 10:00 hodin proběhne kolaudace této akce. Tato
akce byla realizována za přispění dotace ze zdrojů financovaných EU.
V současné době se nám již podařilo dokončit majetkoprávní vypořádání
pozemků veřejného prostranství v Hliníku. Máme projektovou dokumentaci
na opravu kanalizace a probíhá vyřizování stavebního povolení na úpravu
komunikace. I zde jsme požádali o dotaci na revitalizaci, ale bohužel jsme
nebyli úspěšní. Vyhlásili jsme veřejnou zakázku na zhotovitele, a zastupitelstvo obce bude na svém zasedání 3. 6. 2015 v 17:00 hodin rozhodovat, zda akci provedeme za pomoci úvěru, nebo ne. Pevně věřím, že budeme mít možnost vybrat dobrého dodavatele za rozumnou cenu.
Dále bylo provedeno majetkoprávní vypořádání komunikace Vilky II. – komunikace za Vilkami směrem k silnici na Svésedlice. Částečná provizorní
úprava povrchu byla provedena. Celková oprava komunikace je otázkou
zajištění potřebných finančních prostředků.
Na sběrném dvoře máme stále ještě popelnice na bioodpad a kompostéry.
Pokud máte zájem, je možno tyto za malého finančního přispění na svoz a
likvidaci odpadu, získat. Podmínkou je, že popelnice a kompostéry může
získat pouze majitel nemovitosti nebo pozemku v k.ú. Přáslavice u
Olomouce, a to pouze po jednom kuse. Nádoby budou vydávány do vyčerpání zásob.
V údolí toku Vrtůvky dále probíhá prořezávání a těžba přestárlých stromů
podle nařízení lesního hospodáře. Pokud to počasí umožní, chtěli bychom
to mít do jara 2016 hotové a z Vrtova tak udělat místo pro pěkné procházky
a oddych.

Cena: 5,- Kč
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Počasí zatím přeje růstu trávy, děkuji
všem, kdo se starají o okolí svých
nemovitostí a trávu sečou a uklízejí.
Jelikož se blíží čas prázdnin a dovolených, přeji vám, ať si toto období
užijete a načerpáte mnoho nových sil
a hlavně pohodu.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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V Í T E

Ž E...

Kompostárna Flenexa plus, s.r.o. v Přáslavicích–Sušírně oznamuje občanům, že od 1. 6. 2015
vždy každé pondělí v době od 16.00 do 17.00 hodin bude vybírat větší množství bioodpadu od
místních občanů zdarma.
Soutěž o TABLET MINI
Zájem o náš region a jeho prezentace v tom nejlepším světle byly vždy součástí mé práce ve veřejném životě. Tentokrát bych chtěl jeho zajímavosti, je to však jen malý zlomek toho, co může Olomouc a okolí nabídnout, prezentovat prostřednictvím vědomostního kvízu. Ten je určen široké veřejnosti a zaměřuje se právě na zajímavosti v našem okolí.
Otázky:
a) Jak se jmenuje olomoucká památka UNESCO?
b) Ve které obci na Olomoucku se narodil předseda exilové vlády Jan Šrámek?
c) Jak se jmenuje největší Hanák v historii, Obr…?
d) Jméno významné evropské řeky pramenící ve vojenském újezdu Libavá?
Zapojte se také do vědomostního kvízu a vyhrajte TABLET MINI. Své odpovědi na téma „Znáte
svůj region?“ můžete prostřednictvím stránek www.martintesarik.cz zasílat do 30. listopadu 2015.
Vedle výherce tabletu mini, kterého vylosuje primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk
v rámci zahájení olomouckých Vánočních trhů 2015, obdrží dalších dvacet vylosovaných účastníků
kvízu se správnými odpověďmi hodnotný dárek v podobě regionálního produktu. Veškeré informace na soutěži najdete na www.martintesarik.cz.
Ing. Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí
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O B C I,

M I K R O R E G I O N U...

V sobotu 11. 4. 2015 proběhl již tradiční „JARNÍ BAZÁREK“, kterého se zúčastnily pravidelné účastnice z naší obce, ale také i nové maminky např. z Velké Bystřice nebo z Olomouce.
Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu probíhaly i bazárky v okolí, byla účast trochu menší. Tím
se samozřejmě zmenšil i výběr hlavně v některých velikostech, ale přesto věříme, že si maminky
vybraly vše potřebné pro své ratolesti na jarní a letní měsíce.
Děkujeme tímto za spolupráci obci, která nám jako již tradičně pronajala zdarma velký sál.
V sobotu 25. 4. 2015 jsme vyrazili na výlet do Ostravy. Výlet to byl se vším všudy, takže po
půl hodině cesty zastávka na „benzínce“ – pauza na kafíčko a pak hurá do Ostravy. Cesta nám
pěkně ubíhala a tak jsme krátce před desátou dorazili na místo. Naplánovali jsme návštěvu výstavy
„SVĚT TECHNIKY“, kam jsme zamířili všichni a zhruba polovina z nás pak ve 14.00 hodin šla
na prohlídku vysokých pecí a zbytek navštívil „Malý svět techniky U6“. Myslím, že všichni jsme
byli spokojeni, poznali jsme spoustu nových věcí, vyzkoušeli jsme si kolikrát i svoji odvahu. To
když jsme vystoupali až na samý vrchol vysokých pecí a měli možnost se rozhlídnout po Ostravě a
vidět i Beskydy.
Myslím, že pro mnohé z nás, kteří byli v Ostravě poprvé, byla Ostrava velkým překvapením.
Už to dávno není ta „černá Ostrava“, a jestli můžeme doporučit, udělejte si výlet do tohoto města a
navštivte Dolní oblast Vítkovice – stojí to opravdu za to.
Za SRPŠ ZŠ, Miroslava Tomaštíková

Ve dnech 24. - 25. 4. 2015 se konal pátý obročník modelářské
výstavy. Na velkém sále Víceúčelového centra obce Přáslavice mohli
návštěvníci obdivovat překrásně provedené modely letadel, lodí,
pozemní techniky, hradů, zámků a diorámat vystavovatelů z řad
občanů naší obce a širokého okolí. Tentokrát se organizátorům
výstavy podařilo zajistit účast řady nových vystavovatelů z Olomouce,
Šternberka, Kelče a dalších obcí. Celkem se výstavy zúčastnilo 51 vystavovatelů. Pečlivě sestavené
modely předvedli i naši nejmladší modeláři, včetně dětí z MŠ, a je vidět, že zkušenějším modelářům
vyrůstá silná konkurence. Organizátoři posunuli termín výstavy až na konec dubna a potěšilo je
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pěkné počasí, které přilákalo velké množství přespolních návštěvníků. Bohužel zájemců z řad
občanů naší obce přišlo jen minimum, což zklamalo všechny vystavovatele, protože především před
obyvateli Přáslavic se chtěli se svými modely pochlubit.
Před pódium venkovního areálu přistavil p. Vlastimil Beneš vojenskou dopravní techniku
Praga V3S a UAZ 469 a umožnil zájemcům její zevrubnou prohlídku. Především dětské
návštěvníky potěšila několikrát opakovaná krátká ukázka rádiem řízených modelů tanků v prostoru
malého sálu OÚ. Návštěvníci měli možnost v průběhu výstavy se pokochat pohledem na okolí z
naší rozhledny Božka. Zvláštní poděkování si zaslouží chlapci z Modelářského klubu Mariánské
Údolí a naši mladí modeláři, kteří se vzorně zapojili do pořadatelské služby. Všem vystavovatelům
a pořadatelům plným právem patří obdiv a poděkování všech návštěvníků bohaté výstavy.
Václav Smutný
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Stalo se již v naší obci tradicí, že poslední den v měsíci dubnu, v předvečer prvního máje, se
vedle budovy hasičské zbrojnice staví májka. Ta se pak celý měsíc květen hrdě tyčí nad domy,
barevné stuhy vlají ve větru, a procházející kolemjdoucí nejednou pozvednou zrak, zda májka je
stále na svém místě jak má být. Jeden rok se nám stalo, že na druhý den ráno už nebyla, ale to byl
v posledních letech opravdu ojedinělý případ.
Také letos 30. 4. 2015 se sešla parta našich hasičů a ve spolupráci se zaměstnanci obecního
úřadu přiložila ruku k dílu a předvedla podívanou pro občany a hlavně pro děti. Ti nedočkavě
přihlíželi veškerým přípravám, jež vztyčení májky předchází, až po samotný závěr. Je to práce
náročná, ale naši sehraní muži už vědí jak na to, takže jako vždy vše proběhlo v naprostém pořádku
a bezpečně bez újmy na zdraví. Důkazem jsou i níže uvedená fota pod článkem. Kolo i májku
nazdobila barevnými stuhami děvčata hasičky ve spolupráci s obecním úřadem Přáslavice. Také
byly už tradičně připevněny na májku 2 plastové lahve, které při následném kácení máje 31. 5. 2015
budou výhercům vyměněny za plné lahve kvalitního alkoholu. Jednu věnoval obecní úřad, druhou
SDH Přáslavice.
Je třeba poděkovat úplně všem, kdo se na této kulturní akci podíleli.
Opět musíme vyzvednout odvahu a fyzickou zdatnost našeho velitele sboru
br. Josefa Bartoňka, kterou by mu i mnohem mladší členové mohli závidět.
Závěr patří mistrům, a on opravdu mistrně, rozvážně a bez známek nejistoty,
vystoupal po dlouhém úzkém žebříku až úplně nahoru, aby odstranil jisticí
lana. Byl to výkon hodný obdivu, což přihlížející ocenili uznalým potleskem.
Přejme veliteli, ať mu kondice a zdraví ještě dlouho vydrží, totéž ale i nám
všem, ať se ve zdraví dožijeme dalších společných setkání, ať už je to stavění
a kácení máje, různé soutěže, diskotéky či ples, o kterých vás milí
spoluobčané, budeme vždy dopředu informovat.
Hana Černochová

Dne 8. 5. 2015 se na hřišti místního sportovního areálu v Přáslavicích konalo 1. kolo
požárního sportu za účasti okrsku Velká Bystřice a Tršice. Soutěž probíhala dle platných pravidel
požárního sportu. První soutěžní disciplína spočívala v běhu s překážkami na 100 m a zúčastnili se
jednotlivě muži i ženy. Jednalo se o překonání bariéry, kladiny – pro muže výška 120 cm, pro ženy
80 cm, dále běh s rozdělovačem 2 C po 20 m ukončený proudnicí a doběh do cíle na čas. Druhá
disciplína byl klasický požární útok, jak jej známe z naší každoročně pořádané pohárové soutěže,
muži 90 m a ženy 70 m.
Okrsek Velká Bystřice: SDH Velká Bystřice, SDH Hlubočky, SDH Svésedlice, SDH Velký Újezd
– vedoucí Rostislav Jahn.
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Okrsek Tršice: SDH Tršice, SDH Doloplazy, SDH Vacanovice – vedoucí Aleš Konečný.
Za okrsek Velká Bystřice soutěžily i ženy hasičky, a to SDH Přáslavice, Velký Újezd,
Hlubočky a Svésedlice, za okrsek Tršice ženy z SDH Tršice. Časy z obou disciplín se sčítaly a
nejlepší družstva postupují do okresu.
Nejlépe se umístila požární družstva mužů z Hluboček a Doloplaz, za ženy to byla požární
družstva z Tršic a Doloplaz. 1. kolo požárního sportu proběhlo za pěkného slunného počasí, a kdo
má rád požární sport, tak navzdory tomu, že byl svátek, se přišel podívat a povzbudit soutěžní
družstva, a hlavně naše ženy hasičky, které podaly velice dobrý výkon.
Hana Černochová

Kladení věnců

Několik záběrů z pietního aktu kladení věnců k pomníku padlých při příležitosti konce II. světové
války, který se konal v naší obci ve čtvrtek 7. května. Letos si připomínáme 70 let od této události, a
tak nezapomínejme. Život v míru není samozřejmostí, a jsme rádi, že spolu s dětmi ze základní a
mateřské školy, vojáky z přáslavického útvaru a našimi občany každoročně oživíme vzpomínku na
oběti této války. Všem zúčastněným děkujeme.
mg

Odpoledne pro seniory
Příjemné nedělní odpoledne 17. května 2015 začalo pro naše seniory drobným pohoštěním a
kulturní program zahájily břišní tanečnice z Velkého Újezdu. Paní učitelka Václavíková přenáší své
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dovednosti už na holčičky v mateřské škole. A že jim to jde, jsme mohli posoudit přímo na místě.
Bylo to moc hezké a temperamentní vystoupení.
Naše děti ze školky zase předvedly své pohybové a pěvecké nadání, a školáci se také nenechali zahanbit. Všichni byli odměněni potleskem a sladkostí.
A pak už probíhala volná zábava s Hudeckou muzikou Franty Kopeckého s Hranic. Známé i
méně známé písničky roztančily a rozezpívaly přítomné, a tak kdo chtěl, „vplul“ na parket, nebo si
jenom tak zazpíval. No a komu se nechtělo, poslouchal, pozoroval dění kolem a diskutoval.
Věříme, že to bylo příjemně strávené odpoledne pro všechny a budeme se těšit zase příště.
mg

CYKLOVÝLET
Již pravidelnou každoroční akcí mikroregionu Bystřička je Cyklistická poznávací jízda mikroregionem.
Letos to byl už X. ročník a konal se v
pátek 22. května. Za ne příliš vlídného počasí
účastníci navštívili všech 11 obcí mikroregionu
Bystřička. V každé obci bylo připraveno malé
pohoštění a každý starosta se rád pochlubil tím,
co se mu v minulém roce povedlo v obci
zvelebit. Závěrečné zhodnocení proběhlo na
Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici. Naši
obec reprezentovalo několik zdatných i méně
zdatných cyklistů. Tady však nešlo o vítězství,
ale o pohodu a příjemně strávený den. A to se
všem zúčastněným určitě povedlo. Nasvědčuje tomu i společná fotografie u přáslavické fontány.
mg
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ČIŠTĚNÍ VRTŮVKY
Letos nám počasí nepřálo a do Vrtova se v úterý 26. května nedalo vůbec jít. A tak si děti
pochutnaly aspoň na vyuzeném kabanosu a limonádě, které pro ně připravili obecní zaměstnanci.
Překládat termín jsme nechtěli, jelikož škola i školka má ještě spoustu akcí, které chce stihnout do
prázdnin. Do Vrtova se půjdou podívat někdy sami, třeba s rodiči, a pokud najdou nějaký
nepořádek, určitě nám dají vědět.
mg

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
A tak jak nevyšlo čištění Vrtůvky a pršelo, dětský den byl naopak luxusní. Sobota sice
propršela, ale neděle 31. května nás nezklamala a počasí bylo parádní. Obecní zahrada se rychle
zaplnila místními i přespolními návštěvníky a vše mohlo začít. Zahájení patřilo našim mažoretkám
a pak se o zábavu starala Popová škola dětského domova z Olomouce pod vedením pana Dalibora
Křepského. Z dětí rostou parádní muzikanti a zpěváci – šlo jim to náramně.

No a co vše na děti čekalo? Skákací hrad byl často přeplněný,
místy jsme se báli, aby si děti navzájem při krkolomných skocích
neublížily. Strefit se do malého otvoru na panákovi byl pro ty nejmenší
dost těžký úkol, ale jaká to byla radost, když se to povedlo. Prolézání
tunelem byla velká zábava, hlavně když se sešli dva závodníci a každý
chtěl vyhrát. Ti nejmenší se mohli pohoupat nebo schovat v dětském
domečku. Malování na obličej mělo hodně nadšenců. Zájem byl tak
veliký, že se na některé ani nedostalo. Poník za humny taky neměl čas
oddychovat. A na své si děti i dospělí přišli u kola štěstí. Výhra každého
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určitě potěšila. A kdo se chtěl trošku zkropit, u stříkačky, kde se sestřeloval terčík, nebyl problém.
A samozřejmě nesmělo chybět něco na zub. Vnikající makrely šly rychle na odbyt, kabanos
nám taky nezůstal a návštěvníci nepohrdli ani daskabátskými frgály.
Závěrečné kácení májky probíhalo za velké účasti u hasičské zbrojnice. Vše se povedlo a
nikomu se nic nestalo.
Poděkování patří pořadatelům z řad zaměstnanců obce, spolkům a organizacím, které vyslali
své zástupce a samozřejmě také všem sponzorům.
mg

Co nového ve školce
S dětmi jsme si vyšli na malý výlet, pozorovali jsme
přírodu, drobné živočichy, stopy v trávě i na cestě, jezírko a
rostliny v něm, děti sestavovaly pavoučka z přírodnin, počítaly
kameny a procvičily si číselnou řadu do 10, učily se nebát se v
tunelu, kde poslouchaly svou ozvěnu.
Byl to veselý jarní výlet.
O.M.
Jaro v mateřské škole je tradičně plné radostných akcí
Nejdříve jsme před velikonočními svátky společně obešli
všechny „ženské“ a pořádně je kluci vyšlehali, aby nám omládly.
Aby holky nepřišly zkrátka, pomohly klukům zpívat koledy, aby
si také zasloužily sladkou odměnu.
V rámci tématu „Zelený ostrov“ se děti seznámily s tím, že je
Země kulatá, některými pojmy jako např. země, moře, ostrov, také s tím, co a kde na zeměkouli
roste a žije.
Nezanedbali jsme ani kulturu – navštívili jsme kino ve Velkém Týnci a Divadlo hudby v
Olomouci, při té příležitosti si děti upevnily slušné vystupování na veřejnosti. Zážitek jsme si
připomněli malováním shlédnutých pohádek.
Rej čarodějnic byl také veselý zážitek pro všechny malé čarodějky a čaroděje – létali jsme
na košťatech, vařili lektvary, poznávali podle chuti a vůně různé koření.
Zúčastnili jsme se Výstavy modelářů, děti byly náležitě pyšné na své výtvory a moc se nám
líbily vystavené exponáty těch zkušenějších modelářů.
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Uctili jsme památku všech padlých hrdinů účastí na slavnostním kladení věnců u památníku
v obci. A potom už jsme pozvali do mateřské školy maminy a tatínky a oslavili Svátek matek
besídkami v jednotlivých odděleních. Na společné hry budeme rádi vzpomínat.
Zpěvem a tanečky jsme potěšili také širokou veřejnost při akci Odpoledne pro seniory.
Odměnou všem zúčastněným dětem byl potlesk a také malá sladkost.
Teď už se můžeme těšit na výlet, rozloučení se školním rokem a hurá na prázdniny.
Zdena Balajková

P Ř I P O M E Ň M E

S I...

PAMÁTKY NAŠEHO OKOLÍ
Kaple Božího těla v Olomouci
Až půjdete v Olomouci od kostela Panny
Marie Sněžné Univerzitní ulicí ke kostelu Svatého
Michala, všimněte si po levé straně budovy bývalého jezuitského konviktu uprostřed s renesančním portálem kapli Božího těla.
Konvikt je z let 1660 až 1667. V kapli
Božího těla je monumentální malba pokrývající
celou plochu klenby. Malba patří k nejlépe zachovalým pracím Jana Kryštofa Handkeho. Patří
mezi nejkvalitnější výtvory olomouckého nástěnného malířství. Kaple je otevřená v září při dnech
Evropského dědictví.
Freska vznikla v roce 1728. Je typickým
příkladem barokní alegorie ztvárňující legendu o vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary v
bitvě u Olomouce v roce 1241. Nenechte si ujít tuto podívanou a kapli Božího těla navštivte. Stojí
to zato.
Albín Doležel

Z HISTORIE
Historický prapor v držení našich Sokolů
Prapor našich italských legionářů byl k nám dovezen v roce 1920 našimi legionáři z Itálie.
V Přáslavicích byl věnován místnímu Sokolu. Prapor visel ve spolkové místnosti až do roku 1937.
Přáslavští sokolové si ho velmi vážili a skládali u něho sokolský slib.
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V roce 1937 byl zapůjčen na výstavu do Přerova s tím, že po skončení výstavy bude předán
vojenskému historickému muzeu v Praze. Do Přáslavic se měla vrátit kopie praporu. K tomu však
už nedošlo. Byly jiné starosti a na prapor se zapomnělo.
Doufejme, že ve vojenském historickém muzeu uložen je. Bylo by dobré zjistit, jestli to je
pravda.
Albín Doležel

Z PŘÍRODY
Vikev plotní (Vicia sepium)
Vytrvalá rostlina dosahující výšky od 30 do 70
cm. Lodyha je poléhavá, někdy popínavá, je hranatá,
není vhodné se k ní příliš přibližovat. Je jednoduchá,
rozvětvená. Má oválné nebo vejčité listy s krátkým
hrotem. Květy vyrůstají po 2 až 5 v paždí listů a tvoří
krátce stopkaté hrozny. Koruna květu je červenofialová. Plod je lusk leskle černý. Kvete od května do
září.
U nás se s touto rostlinou setkáme na lukách,
příkopech, u polních cest ve Vrtově i v zahradách. Je
všude hojná.
Albín Doležel

JAK SE U NÁS ŽILO
Papírové hraní
Ještě před několika desítkami let měl arch papíru v zábavě dětí, a často i dospělých velký význam. Různým skládáním, třeba i starých novin, se dělaly
papírové čepice, se kterými si pak děti i dospělí pokrývali hlavy. Z papíru se
také dělaly vlaštovky a šipky, které kluci, ale i děvčata házely nejen venku,
ale i doma, hlavně v kuchyni.
Skládaly se papírové lodě – jednokomínové i dvoukomínové, které se doma
pouštěly v lavoru s vodou. Skládaly se také papírové parníky.
Děvčata složením archu papíru a pak vystřihováním různých otvorů dělaly papírové dečky,
které pokládaly třeba pod panenky. Nejvíc papíru různých barev se spotřebovalo na podzim na
výrobu draků. Draka uměl udělat každý kluk.
Papír, aniž jsme si to uvědomovali, měl v zábavě dětí a často i dospělých vždy své místo.
Papír není jen na balení, je i na zábavu.
Albín Doležel

O ČEM SE JINDE NEPÍŠE
Svatojánská noc
Z 23. na 24. června budeme znovu prožívat Svatojánskou noc. Já ale vzpomínám na rok
1949. Byli jsme tehdy s panem Kutrou a jeho koňmi na Jestřabí pro usušené seno nasečené na
opuštěných loukách. Když jsme se vraceli po silnici domů a přijeli do míst, kde je dnes nad
Mrsklesy skládka odpadů, tak už se stmívalo. Nad rozkvetlými loukami kolem silnice počali létat
svatojánští broučci se svými rozžatými lampičkami, aby se proletěli, posvítili a vrátili se do svých
broučích hnízdeček a chaloupek, kde jim bylo určitě dobře. Bylo to dojemné, obzvláště když jsme
věděli, že začíná Svatojánská noc, která, jak se ještě tehdy věřilo, je plná strašidel a kouzel. Také
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my jsme spěchali domů, vždyť nebylo dobré se zdržovat venku. Jak jsme dorazili domů, fůra sena
se postavila na humno, pan Kutra odpřáhl koně a zavedl je do maštale, dal jim krmení a i on odešel
spokojeně domů.
Také naše rodina povečeřela a šli jsme honem do postele – tam prý bylo bezpečno.
Očekávali jsme další pěkný den. Aby byl dům dobře chráněný před zlými duchy, položila se někde
halouzka černobýlu.
Prožil jsem mnoho Svatojánských nocí, ale žádné strašidlo, divoženku ani ježibabu jsem
létat neviděl. Možná nedávám pozor. Za mého dětství se věřilo, že u nás prý létají na kopec
Krásnici nad Moravskou bránou nedaleko Lipníka.
Albín Doležel

HISTORICKÉ FOTO

Přáslavice 25. května 1980 – cvičení na hřišti.

Fotografii dodal pan Albín Doležel
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N Ě C O

N A V Í C...

Jak úspěšně provést osobní bankrot?
Mít dobře sepsaný návrh na oddlužení.
V minulém článku jsme si vysvětlili základní podmínky u oddlužení. Pokud se tedy pro oddlužení rozhodnete, je nutné podat písemně návrh na oddlužení na insolvenční soud. Nedoporučujeme návrh na
oddlužení vyplňovat bez odborné pomoci. Pozor byste si měli také dát na oddlužovací společnosti, které za sepsání návrhu na oddlužení a jeho zaslání na soud, si neváhají účtovat nemalé finanční částky.
Také se stává to, že oddlužovací společnost Vám zadrží potřebné doklady a přestane s Vámi komunikovat. Setkáváme se i s tím, že společnost návrh sepíše, i když nevychází a bude zamítnut.
Jak má návrh vypadat a kde ho najdu?
Návrh na oddlužení můžete najít na internetových stránkách www.justice.cz (odkaz formuláře ke stažení). K návrhu byste měli přiložit: seznam majetku, seznam závazků, listiny dokládající údaje
o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, listiny dokládající dlužníkův úpadek (smlouvy o úvěru, upomínky apod.), výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a souhlas manžela/manželky, pokud ho nepodáváte společně.
Jak to bude probíhat?
Vyplníte formulář a společně s přílohami ho zašlete na krajský soud (příslušnost soudu lze zjistit na internetových stránkách www.nssoud.cz). Zahájením insolvenčního řízení se vše zablokuje. Dlužník nesmí
snižovat hodnotu svého majetku (prodat ho či darovat), nesmí hradit žádné dluhy věřitelům, uzavírat
další půjčky. Věřitelé zase nemohou vymáhat svou pohledávku podáním žaloby a exekutor nemůže
provádět exekuci na dlužníka. Pokud jsou splněny všechny podmínky, soud vydá do 15 dnů rozhodnutí
o úpadku s rozhodnutím o povolení oddlužení. V tomto rozhodnutí je dlužníkovi stanoven insolvenční
správce, který bude na průběh oddlužení dohlížet. Poté věřitelé mají 30 dnů k přihlášení svých pohledávek. Následně proběhne schůze, kde věřitelé hlasují o způsobu oddlužení. Této schůze se dlužník
musí zúčastnit. V případě oddlužení splátkovým kalendářem zůstane dlužníkovi po dobu 5 let nezabavitelná částka a zbytek insolvenční správce rozděluje věřitelům. Z této splátky určitá část zůstává insolvenčnímu správci, je to jeho odměna. Dlužník musí uhradit po dobu 5 let minimálně 30% dluhů. Pokud
dlužník plní splátkový kalendář a požádá po 5 letech soud o osvobození od zbytku dluhů, soud jeho návrhu vyhoví. V případě, že věřitelům uhradí méně než 30 % jejich pohledávek, musí dlužník prokázat, že
se tak nestalo v důsledku jeho úmyslného zavinění a že případný konkurz, který by na něj mohl být vyhlášen, by jeho nezajištěným věřitelům nezajistil vyšší plnění.
Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí do pátku na:
DLUHOVOU PORADNU CHARITY OLOMOUC, Wurmova 5, 779 00 Olomouc
Email: skp@olomouc.charita.cz, Web: www.olomouc.charita.cz, Tel.: 585 203 102
Eva Kubečková, koordinátorka: 603 871 809, Eva Koblihová, sociální pracovnice: 736 764 804
Služby jsou zdarma! Můžete zaslat SMS s prosbou o zavolání a my Vám zavoláme zpět.
Zpracovala: Eva Koblihová
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Připomeňme si děje, události a dokumenty z let 1939–1945, o kterých pojednává kniha KRAJ, JÍMŽ
TÁHLA VÁLKA, kterou zpracoval Jan Cekl, a která byla vydána v Olomouci v listopadu 1945. Jak Přáslavice a
přáslavičtí prožívali toto válečné období, vám předkládáme v několika částech na pokračování.
Podnět podal pan Miloslav Zemánek.
Pokračování…

Přáslavice
V den 1. května postupovaly kolony civilistů za doprovodu vojenských jednotek s kratšími nebo i
delšími přestávkami po státní silnici k Olomouci. Obyvatelé stáli po obou stranách křižovatky a pozorovali,
co se děje. Z londýnského rozhlasu byla známa nabídka Himmlerovy kapitulace. V odpoledních hodinách se
roznesla zpráva, že Němci kapitulovali. Vlna rozruchu prošla vesnici jako elektrická jiskra. Rolník L. Synek
řekl tuto zprávu vojákům. Ti jej svázali a nescházelo mnoho k tomu, aby se stalo neštěstí.
Rovněž došla další zpráva, že v Suchonicích je povstání, že se má jeti pro střelivo a býti připraveni.
Všichni muži zmizeli a po chvíli bylo vidět některé ve vys. botech, jiné v částech voj. stejnokrojů. Ve vesnici
vládlo ticho, neboť každý čekal, co se stane. Nestalo se však nic.
Příštího dne se vzruch utišil a též došlo k vysvětlení. Podnět vyšel z revoluce na dráze Přerov Olomouc, jež ovšem ústním podáním zněla docela jinak.
Kolon zatím přibývalo za dne i za noci, hlavně vojenské jednotky. 3. a 4. května projížděly kolony
Maďarů (též Slováci mezi nimi nuceně) a Němců z územní ČSR. Od 3. května se objevovala sovětská letadla
a ostřelovala palubními zbraněmi a malými bombami prchající nacisty. Bombami byl poškozen dům p. J.
Zlámala. Téhož dne napadlo asi 7 sovětských letadel obec Jestřabí (horské pásmo na východ od Přáslavic),
pak se stočila ke Sv. Kopečku a k Bukovanům (oběti).
V neděli 5. května dověděla se celá vesnice o povstání v Praze. S trpělivostí a s rozechvěním bylo
povstání sledováno. Téhož dne však naposled šel elektrický proud.
Do všech domů při státní silnici se nastěhovali nacisté. Poslouchali rozhlas na akumulátory. Dramatické dny se blížily. Palba z front se blížila. V neděli bylo započato s ostřelováním Olomouce. Občas bylo přerušováno, ale zato ozvalo se vždy prudčeji. Kolony, které jely k Olomouci, byly postupně dirigovány na Holici, Týnec Velký, přes Přáslavice do Svésedlic, na Kocourov a Doloplazy, poněvadž státní silnice byla
v dostřelu ruských děl. V pondělí 7. 5. se také vystřídala celá posádka.
Obyvatelstvo se odstěhovalo do sklepů a do krytů v zahradách. Největší kryt byl v obchodě p. Šmidáka a v domě hospodařili vojáci jako doma.
V noci skýtala Olomouc obraz zkázy. Záplava ohně jako jedna pochodeň. V úterý ráno palba utichla.
U státní silnice byly rozestaveny tanky. Zřizovali u domu p. Sobotky a p. Kadlčíka palebné postavení. O poledne byly tanky přemístěny. Po dvou hodinách odjely docela. S nimi též vojsko.
Po přechodném klidu přicházely skupiny vojáků, které si počínaly drze. Kradly jízdní kola, motorová
vozidla – připravovaly se k útěku. V jedné skupině byl i Sudeťák, na němž bylo nejlépe poznat svízelnou situaci. Seděl sám a jakoby rozjímal. Všichni byli nervózní. Pak přicházeli noví, tiše si něco šeptali a pak ze
všech domů jako na povel asi po 5. hodině odpoledne úprkem utíkali (ti, kteří neměli kol).
V tom také začala prudší střelba od Kocourova (východ), šli jsme do sklepů. Výbuchy byly zcela blízko. To trvalo asi 20 minut. Nastal klid. Několik osob vyšlo ven. Bylo slyšet volání: „Rusové jsou zde!“ Všude
ruch a shon, výkřiky radosti. Člověk najednou nemohl pochopit, že je po válce, že jsou Němci pryč, že přišli
Rusové.
Zatím celá státní silnice byla obstoupena obyvatelstvem. První projeli cyklisté, někteří na koních a
později auta. Všude vlály československé vlajky, někde i ruská, samý jásot, volání slávy, objímání, úsměvy,
výbuchy radosti, i pláč. Lidé nabízeli ruským bratřím vše, co měli.
Před setměním dorazila ještě motorizovaná děla v dlouhých kolonách a nepřetržitě i v noci se pohybovala k Olomouci. V okolí obce Přáslavice nepadl žádný ruský voják. Jeden byl těžce raněn a po prvním
ošetření (příštího dne) byl dopraven do Olomouce. Zato padlo několik Němců (asi 3).
Pokračování příště…
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S P O L E Č E N S K Á

R U B R I K A

ČERVEN
Ludmila Zlámalová
Pavel Gujdan
Jana Kubáčová
Josef Miroš
Josef Bureš
Jarmila Zemčáková
Jana Kummerová
Libuše Hrošová
Peter Čep
Petr Wolf
Lubomír Zbořil
Petr Smékal

ČERVENEC
91
82
75
75
70
65
65
60
55
50
50
50

Emilie Číhalíková
Karla Číhalíková
Josef Bednář
Anna Babicová
Libuše Švestková
Anna Bílá
František Škoda
Leo Zlámal
Přemysl Pazdera
Drahomíra Černá
Zdeňka Kurková
Jiří Kocman
Jaroslav Opletal
Ludvík Chodil

95
88
85
85
83
82
81
65
60
60
60
50
50
50

Srdečně blahopřejeme!

Gabriela Potoczká
Karina Le-Chen Lammel
Esther Mae Krečmer
Michal Trčka
Karel Smékal
Vítáme nové občánky!

OPUSTILI NÁS

Miroslav Beier
Bohumila Műcková
Čest jejich památce!

sobota
neděle
čtvrtek
sobota
sobota
sobota
sobota

6. 6.
7. 6.
11. 6.
20. 6.
4. 7.
11. 7.
18. 7.

Diskotéka
FK
Babička v trenkách
Divadelní spolek Bukovany
Sportovní hry ZŠ mikroregionu Bystřička
OÚ+ZŠ
Diskotéka
MK
Taneční zábava
TJ Sokol
VRTOV FEST
bratři Broncovi&spol.
Taneční zábava
SDH
17

Vydává: Obec Přáslavice, 783 54 Přáslavice 23, IČ: 00576255, DIČ: CZ00576255, tel.: 588 517 456
e-mail: obecpraslavice@email.cz, www.praslavice.com
datum vydání tohoto čísla: 2. 6. 2015, evidenční číslo: MK ČR E 15753
18

