OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 19 číslo 6/2015 prosinec 2015 – leden 2016 Cena: 5,- Kč
Vážení spoluobčané.
Zastupitelé v těchto dnech připravují rozpočet na rok 2016. Díky lepšímu
třídění odpadu a výnosům ze sběrného dvora již několik let zůstává a opět
zůstane poplatek za odvoz a likvidaci odpadu na rok 2016 ve výši 490 Kč
na občana/rok.
Stejně tak zůstává cena stočného ve výši 36 Kč/m³ za občana/rok při směrných číslech spotřeby 35 m³, což činí 1 260 Kč na občana/rok. Tato cena
stočného již nebyla také několik let navyšována díky disciplinovanosti majitelů nemovitostí – tím že nedochází k vícenákladům při provozu čistírny odpadních vod.
Co se týká nájemného v obecních bytech, toto také zůstává pro příští rok
nezměněno. Nájemné pokrývá náklady obce spojené s provozem bytu v plné
výši. Stávající výše nájemného činí 34 Kč/m²/měsíc v bytech s topením ve
vlastnictví nájemníka, nájemné 39 Kč/m²/měsíc v bytech s topením ve vlastnictví obce a nájemné ve výši 44 Kč/m²/měsíc v nových a rekonstruovaných
bytech.
V tomto roce obec plánuje dokončit stavební úpravy v místní části Hliník,
kromě konečné úpravy vozovky, která bude provedena až v příštím roce.
V roce 2016 dále obec plánuje rozšíření mateřské školy na sídlišti, v případě zajištění dotace.
Dále projektovou přípravu na provedení odlehčovací a splaškové kanalizace v prostoru za humny Ořechovka a projektovou přípravu Revitalizace veřejného prostranství obecního sídliště.
V nadcházejících vánočních svátcích přejeme všem občanům klidné prožití
v kruhu rodiny a blízkých.
Na závěr letošního roku opět připravujeme silvestrovské setkání ve Vrtově,
rok ukončíme již tradičním slavnostním ohňostrojem na hřišti.
Do nového roku 2016 přeji všem hodně zdraví, osobní pohody a spokojenosti.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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Miliony lidí na celém světě slaví každoročně nejkrásnější svátek celého roku – Vánoce.
Už ve starověku lidé v těchto dnech oslavovali návrat slunce, kdy se délka dne po zimním slunovratu
(21. 12.) opět začne prodlužovat. Křesťanská církev tyto oslavy označila za pohanské a ve 4. století je
nahradila oslavou Narození Páně. Od těch dob se Vánoce považují za křesťanský svátek.
V dnešní době v křesťanském světě slaví Vánoce jak věřící tak i lidé nevyznávající žádné náboženství.
Vánoce se tak staly spíše svátkem rodinným než náboženským.
Vánoce dnes by měly být především svátkem klidu, pohody, odpoutání se od každodenního pracovního
shonu. Měly by být příležitostí k upevnění rodinných vazeb, k vychutnání slavnostní atmosféry
vánočních dnů. Největší půvab mají Vánoce pro malé děti těšící se na ozdobený stromeček a dárky,
které jim přiveze Ježíšek. Kouzlo dětských Vánoc si v sobě každý nese po celý život a rád se k němu v
dospělosti o Vánocích vrací. K Vánocům neodmyslitelně patří vánoční stromeček. Tradice zdobení
vánočního stromku pochází z německých zemí. V Česku se první vánoční stromek zdobil počátkem 19.
století a v první polovině 19. století tuto tradici přejaly jen bohaté pražské měšťanské rodiny. Více se
zdobení vánočních stromků rozšířilo mezi lidmi až po první světové válce. Stromečky se zdobily
cukrovím a ovocem, koncem 19. století i prvními lojovými svíčkami. Ozdobený stromeček patří i dnes
neodmyslitelně k Vánocům. Nejkrásnější je stromeček živý, s vůní opravdového jehličí. Kousek
skutečné přírody doma nic nenahradí.
K Vánocům také patří tradiční vánoční cukroví, jehož pečení se věnují téměř všechny hospodyňky.
Vůně cukroví se začíná z domácností linout už od počátku prosince. Nejoblíbenější jsou vanilkové
rohlíčky a linecké koláčky. Také různé nepečené sladkosti jsou velmi oblíbené. A v neposlední řadě na
štědrovečerním stole nesmí chybět vánočka, která je pro toto období typickou sladkostí prý už od 16.
století. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci – pekaři. Od 18. století si je začali lidé péct
doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Velká
vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku
dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se
při přípravě těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé zvyky, aby se vánočka povedla. Hospodyně
měla zadělávat v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta měla vyskakovat vysoko do výšky.
Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý
po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar.

KLASICKÁ VÁNOČKA - HRNÍČKOVÁ
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
3 hrnky polohrubé mouky, 1/2 hrnku mléka, 6 lžic
pískového cukru, 1/2 kostky másla, 1 kostka droždí,
1 žloutek, 1 balíček vanilkového cukru, 1/2 balíčku
oloupaných a pokrájených mandlí, 1/2 balíčku
omytých a osušených rozinek, 1 lžička nastrouhané
kůry z citronu, špetka mušk. oříšku, 1/2 lžičky tluč.
badyánu, špetka soli, 1 vejce na potření vánočky, 1/2 balíčku oloup. a pokráj. mandlí nebo plátků – na posyp
POSTUP PŘÍPRAVY
► kvásek – vlahé mléko, rozdrobit droždí, přidat lžíci cukru a lžíci mouky - nechat vzejít
► v míse smíchat mouku, sůl, cukr, vanilkový cukr, citr. kůru, koření, přidat žloutek a vykynutý kvásek –
krátce promíchat
► přidat rozinky, mandle, nakonec rozehřáté (trochu vychladlé) máslo – vypracovat těsto (hněteme celkem
dlouho, aby bylo dobře propracované)
► vytvarovat bochánek, nechat vykynout, pak rozdělit na 9 dílů a splést 4, 3, 2 copánky, naskládat na sebe
(vždycky trochu střed prohloubit hřbetem ruky)
► nechat chvilku dokynout, zapíchnout špejle proti sesunutí
► potřít rozšlehaným vajíčkem, posypat mandlemi a upéct – 180 °C, cca 45 min.
► vyzkoušet vpíchnutím špejle – když se nelepí těsto, je vánočka upečená. Dobrou chuť!
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V sobotu 17. října 2015 se uskutečnil již tradiční podzimní bazárek, který byl uspořádán
maminkami z MŠ Přáslavice a dalšími obětavými maminkami, bez kterých by bazárek nebyl. Jedná
se o stále stejnou sestavu 6-8 maminek a jejich ratolesti, které nám vždy rády pomohou s chystáním
a především včasným rozdělením neprodaných věcí pro jednotlivé účastníky.
Letos bylo prodávajících jako tradičně hodně, přišli i někteří noví, ale samotný prodej nebyl moc
úspěšný. Určitě byl ovlivněn i tím, že se ve stejném termínu konal bazárek i ve Velké Bystřici.
I přesto však můžeme slíbit, že na jaře do toho půjdeme znovu.
Miroslava Tomaštíková

Den válečných veteránů si připomínáme každoročně 11. listopadu. Od roku 2001 Česká republika v Den válečných veteránů vzpomíná na oběti všech válečných konfliktů a státní i
vojenští představitelé se zúčastňují pietních akcí v různých
místech naší vlasti.
Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení I. světové
války – 11. listopadu 1918. Toto datum se stalo v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě Dnem válečných veteránů na paměť obětem nejstrašnější války jakou lidstvo do té doby poznalo. Den válečných
veteránů je příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených
léty 1914–1918 a
1939–1945, nezištně
a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti a za
obnovení státní suverenity. Symbolem
vzpomínkových akcí
a událostí ke Dni válečných veteránů je květ vlčího máku. Ani
dnes nežijeme ve světě, který by nekladl nároky na naši
schopnost chránit suverenitu, svobodu a demokracii. Jsme součástí NATO a z toho vyplývají
povinnosti, jimiž jsou spojenci vázáni při plnění úkolů v zahraničních operacích. Nezapomínejme.
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Jelikož se vítání občánků letos na jaře z důvodu
malého počtu dětí nekonalo, na podzimní vítání bylo
naopak „dětí jako smetí“. Proto jsme zvolili dva
termíny – první 25. října, kdy bylo pozvaných 8 dětí
a na druhý termín 8. listopadu 2015 bylo pozvaných
9 dětí. Slavnostní atmosféru nám jako vždy zpříjemnily svým kulturním programem děti ze základní
školy pod vedením slečny učitelky Mgr. Jany
Kubíčkové.
V krátkém projevu nechyběla povzbudivá slova rodičům od starosty obce Přáslavice Ing. Čestmíra
Rochovanského, kytička pro maminky a drobný dárek, zápis do pamětní knihy a již tradiční focení v kolébce.
Slavnostního vítání občánků dne 25. října se zúčastnily tyto děti: Marie Burešová, Tomáš Zemčák,
Tereza Kracíková, Gabriela Potoczká a Michal Trčka.
8. listopadu byly přítomny děti: Lukáš Dostál, Karolína Kapitánová, Nikol Folprechtová, Vojtěch
Bilan, Tricia Hradilová, Amálie Nábělková, Jan Drlík – všechny děti z Přáslavic, a přivítali jsme i
dvě děti ze Svésedlic a to Martina Partsche a Adélu Konarovou.
Rodičům přejeme hodně radosti z jejich ratolestí, no a těm „maličkým“ spokojené dětství.
mg
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Běh svaté Kateřiny - díl čtvrtý: opět nedostižná Kamínková a traťový rekord Bitaly.
Bezmála stovka běžců v čele s domácími hvězdami a spokojení diváci podél trati. Takový byl čtvrtý
ročník Běhu svaté Kateřiny, jenž se v obci Přáslavice za velkého zájmu domácích uskutečnil v
sobotu 21. listopadu 2015. Závod byl opět součástí běžeckého seriálu Velké ceny vytrvalců
Olomouckého kraje a znovu dokázal, že patří k jeho nejvydařenějším dílům – dosaženými
sportovními výkony i celkovou atmosférou.
Na běžce stejně jako v předchozích letech čekala 8,6 kilometru dlouhá trať vedoucí po obecních
komunikacích v Přáslavicích a ve své druhé půli také po cyklostezce do Kocourovce a zpět. A
znovu na ní padlo absolutní traťové maximum; po loňském, zdánlivě neotřesitelném výkonu Davida
Pelíška letos jeho čas stlačil o dalších pět vteřin dolů až na hodnotu 28:09 Václav Bitala z
Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. Druhý skončil Milan Viktora z Veslařského klubu
Brno (29:17) a třetí Tomáš Navrátil z klubu Bike triatlon Morkovice (29:32).
„Zlatý hattrick“ pak v Přáslavicích zkompletovala mnohonásobná mistryně republiky a dlouholetá
česká reprezentantka Petra Kamínková (Adidas Boost Team). Petřin letošní čas 32:49 sice na její
vlastní traťový rekord z loňska nestačil, absolutně jedenácté místo a náskok bezmála pěti minut
před druhou Janou Matějíkovou (Liga stovkařů Olomouc, 37:35) však vypovídají o kvalitách
atletky ze Svatého Kopečku dostatečně. Třetí mezi ženami skončila Zuzana Svobodová z AK
Drnovice (37:57).
Mezi 98 zúčastněnými běžci se opět objevila i početná skupina místních borců. Starosta Přáslavic
Ing. Čestmír Rochanovský si sice loňský osobní rekord nevylepšil, přesto za sebou nechal ještě
devítku závodníků. Nejlepším běžcem reprezentujícím obec Přáslavice byl na výborném 35. místě
teprve šestnáctiletý Martin Grulich (38:07), gratulace však patří všem atletům v cíli – mimo jiné i
teprve třináctiletému Adamu Rubáčkovi z SDH Přáslavice či naopak nejstaršímu zúčastněnému,
jímž byl téměř jednaosmdesátiletý Jaroslav Merta.
Počasí bylo sice tentokrát o něco chladnější, přesto se všichni velmi dobře bavili. A to i zásluhou
opět výborného občerstvení z udírny spolu s perfektní prací celého pořadatelského a
rozhodcovského týmu pod taktovkou Jaromíra Bronce, to vše pod patronací a s podporou obce
Přáslavice. Tak na shledanou na pátém ročníku Běhu svaté Kateřiny!
Adam Fitscher, TJ Liga 100
P.S. Mezi nejmladší přáslavické účastníky, které zvládli docela náročnou trať, patřil Jarda Lízal a
Viktorka Poslušná. Síly na trati poměřili i Lukáš Doležel, bratři Martin a Čestmír Rochovanští, Iva
Pazderová a Zuzka Starobová. Blahopřejeme k jejich výkonům a „smekáme“.
mg
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V novém školním roce 2015/2016 jsme se opět
sešli v MŠ a společně přivítali nové kamarády. Společně jsme se
snažili, aby se nové děti ve školce cítily dobře, navázaly nová
přátelství a seznámily se s denním režimem v MŠ.
S nadcházejícím podzimem jsme se učili písně s podzimní
tematikou, básničky. Starší děti navštívily Pevnost poznání v
Olomouci, kde si měly možnost vyzkoušet, jak se žije lidem
s hendikepem – slepota, hluchota, vozíčkáři. Součástí programu
byla i návštěva planetária, kde se seznámily se sluneční
soustavou.
V říjnu jsme se zúčastnili i s rodiči již tradiční Světýlkové
slavnosti. Lampionový průvod prošel vesnicí a jako vždy byl zakončen na hřišti taneční zábavou a
různými soutěžemi pro děti i rodiče.
Paní učitelka Michalíková pro všechny děti a rodiče
uspořádala velmi zábavné fotbalové odpoledne, kde se zapojili
opravdu všichni přítomní a užili jsme si tak sportovní zážitek.
V listopadu jsme navštívili ,,Svíčkárnu“ v Olomouci – Holici,
kde si děti samy mohly pod vedením zkušených instruktorek
nazdobit a obarvovat svíčku, kterou mohly věnovat svým
blízkým. Všechny, četně paní učitelek, tato aktivita velmi
nadchla a prožili jsme tak opět novou obohacující zábavu. 11.
11. jsme vzdali čestnou památku padlým válečným hrdinům
svojí účastí na kladení věnců v obci. Děti samy vyrobily
vlastní věnec, který také v doprovodu pana starosty položily
k pomníku
S blížícími se Vánoci děti už nacvičují písně na ,,Zpívání u
vánočního stromečku“, těší se na mikulášskou nadílku v
MŠ.
V každém ročním období seznamujeme děti s tradicemi a
rituály daného období a proto se v prosinci budeme hodně
zabývat koledami, lidovými zvyky a užívat si společně
příjemnou předvánoční atmosféru. Všechny tyto společné
zábavy jsou pro děti zábavou a poznáváním svého okolí,
kultury a navazováním nových přátelství a vztahů, proto v nich v Novém roce budeme opět
pokračovat a společně je užívat.
za MŠ Renata Malíková
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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem Senátu Parlamentu České republiky popřál krásné
Vánoce a hodně štěstí v nadcházejícím roce.

Konec roku máme tradičně spojen se zvolněním pracovního tempa a chvílemi, které trávíme se svými
blízkými. Především Vánoce jsou obdobím pro setkání rodin a návštěvu našich blízkých, na něž jsme
často během roku neměli příliš mnoho času.
Přeji vám, aby vám příští dny přinesly co nejvíce radosti a štěstí, Zároveň bych vás rád požádal, abyste
se zamysleli, zda se někdo ve vašem okolí nepotýká se samotou, která je především v tomto období
zvláště tíživá. Věřím, že krátké zastavení se a rozhovor s někým, kdo nemá možnost být se svými
nejbližšími, může obohatit jeho i vás.
K naší kultuře patří také solidarita s potřebnými. Věřím, že každý z nás i může odepřít některou
z drobných radostí, aby pomohl jinému člověku. V Evropě letos pobývá velké množství rodin bez
střechy nad hlavou a potřebného vybavení. Zvažte, zda například vašemu staršímu oblečení nebude
lépe ve sbírce pořádané charitou než ve sklepě nebo dokonce v odpadu.
Pokud byste měli ve svém prosincovém programu čas na zajímavou kulturní akci, zvu vás na tradiční
vánoční koncert pořádaný 26. prosince od 17 hodin v chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad
Moravou, který se každý rok koná s mou podporou a za mé účasti. Krásné svátky.
Ing. Martin Tesařík, senátor za Olomoucko
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JAK SE U NÁS ŽILO
Prostřední hostinec
Tento hostinec byl v místnosti, kde dnes má kancelář obecní úřad. Na pravé straně byl výčepní pult,
kde se čepovalo světlé i tmavé pivo, osmiprocentní a desetiprocentní. Osmiprocentní bylo za 80
haléřů, desítka stála 1 Kč 10 haléřů. Halíř byl tehdy platidlem. Samozřejmě se tu prodával i alkohol
a víno. Byly také sodovky, sifon a další. Hostinskou zde byla paní Lud. Grégrová.
Tam, jak dnes sedí paní Gillarová, jsme s tátou vybírali každé dva měsíce peníze za spotřebovaný
elektrický proud. Táta si bral peníze a já jsem mu podle čísel domů, jak lidé chodili platiti,
vyhledával doma připravené účty.
V hospodě bylo vždy plno, bavilo se a pilo a hlavně se zpívalo, obzvláště když přišel někdo
s harmonikou. Obrázek si o hospodě udělejte sami.
Na zadní straně visel nahoře obraz prezidenta Eduarda Beneše a jeho manželky paní Hany
Benešové. Obraz se zachoval a asi před třemi lety mi byl darován, a teď visí na stěně u nás doma. Je
to jediná památka na prostřední hospodu.
Albín Doležel

Z PŘÍRODY
Lebeda rozkladitá – Atriplex patula L.
Jednoletá, až metr vysoká rostlina. Dolní listy jsou kopinaté, květy
vytváří složený klas. Kvete od července do září.
U nás se s touto rostlinou setkáváme, dá se říct, všude na zahradách,
polích, v příkopech i na okraji luk. Ještě teď v zimě vidíme ledakde stát
uschlý stvol lebedy.
Albín Doležel

Z HISTORIE
Neobvyklé setkání
V červenci roku 1961 se nás z Přáslavic a okolí vydalo několik mladých lidí na mládežnický zájezd
do Rumunska do střediska Mamaia. Spali jsme ve stanovém táboře, měli jsme tu všechno: jídlo,
pořádek, a tak nám tu bylo dobře. Trolejbus odtud jezdil do města Konstancie, kde jsme měli
možnost si prohlédnout budovu kasina – zajímavá stavba, muzeum, moře s velkou nádrží se živými
žraloky a mnoha akvárii s dalšími živými mořskými živočichy. Prohlédli jsme si další muzeum
s antickými památkami zde nalezenými. To zaujalo hlavně mně.
Měli jsme tu dobrého průvodce, který uměl výborně česky, a vše nám bylo vždy dobře vysvětleno.
Odhodlal jsem se a zeptal se ho, kde se tak dobře naučil česky. Prozradil nám, že u nás dva roky
pracoval. Položil jsem proto další otázku, kde. Odpověděl, že v cukrovaru ve Velké Bystřici, a hned
začal vzpomínat na lidi, které jsem taky znal, jak se k nim pěkně chovali. Rumunů tu pracovalo
několik. A ani Přáslavice mu nebyly cizí. Prozradil, že k nám chodili na procházky vždy se
zastávkou v Prostřední hospodě – dnes úřadovny obecního úřadu s návratem zpět do Velké
Bystřice. Když jsme jeli do Rumunska, tak si nás tento průvodce na maďarsko-rumunských
hranicích ve městě Oradea převzal a tady se s námi také rozloučil.
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Třítýdenní zájezd byl organizován z Prahy. My jsme jeli do Bratislavy, kde jsme se k němu
připojili. Zájezd nás každého stál 1 650,- Kčs. Z Přáslavic jsme byli dva, ze Svésedlic dvě děvčata a
z Daskabátu jedna holka a jeden kluk.
Albín Doležel

O ČEM SE JINDE NEPÍŠE
Tonda a čert
Rozesmátý Tonda konečně našetřil peníze a mohl si koupit vytouženou motorku. Hned také zajel do
Olomouce a ještě před polednem stála nová motorka v dřevěném rámu před jejich domem. Tonda jí
z rámu uvolnil a vyjel s ní ven. Odklidil rám, vzal konev a šel koupit ke státní silnici k benzínové
pumpě benzin. Nalil ho do motorky, udělal pořádek, nastartoval, nasedl a motorka se rozjela. Tonda
se chtěl ukázat, tak jel rychle. Jenže na dolním konci místo aby zatočil, vzal to rovnou do dveří a
zastavil až v síni. Motorka burácela. Hrůza! Paní máma jak to viděla ze dvora, jenom volala:
„Taťku, pojď sem, přiletěl k nám čert!“ Tondovi se to podařilo zastavit až po chvíli a nastalo sčítání
škod. Tondovi a motorce nebylo nic, ale dveře musel opravit stolař. A Tonda měl k motorce další
výdaj.
Albín Doležel

HISTORICKÉ FOTO

Rok 1962
Pan Albín Doležel (uprostřed
na obou fotografiích)
na zájezdě v Rumunsku –
severní Eforie.
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N Ě C O

N A V Í C...

Jakou cenu má Váš podpis?
Bydlíte sama a cítíte se osaměle? Zazvonění zvonku může být pro Vás okamžikem změny, někdo přichází.
Jdete ke dveřím a tam stojí pohledný a sympatický muž. Povídá si s Vámi a vy ho pouštíte dále. Muž se
představí, že je vyslán společností, která nabízí telefonní služby. Vy máte jen pevnou linku, nabízí Vám
zdarma mobilní telefon a výhodný tarif. Podmínkou je, že tato akce trvá jen tento týden. Smlouvu můžete
podepsat do konce týdne, ale to byste musela do vzdáleného města. Nyní vše můžete vyřídit hned. Muž
Vám slíbí, že vše vyřídí, tedy ukončení smlouvy u současného operátora a zruší telefonní linku. Smlouvu podepíšete. Za měsíc zjistíte, že musíte hradit dvě služby u dvou operátorů! A když zrušíte pevnou linku, musíte uhradit pokutu za zrušení! A sympatický muž je pryč.
Jak lze tomuto můžete předejít? Pokud opravdu potřebujete změnu telefonního operátora či jinou službu,
doporučujeme Vám prostudovat nabídku na trhu a tyto nabídky porovnat. Přečtěte si obchodní podmínky,
zaměřte se na různé poplatky, podmínky odstoupení od smlouvy, sankce apod. Informujte se u rodiny,
známých, sousedů. Pečlivě si přečtěte smlouvu ještě před jejím podpisem. Nechte si čas na rozmyšlenou a
nepodepisujte ji ihned. Smlouvu zkonzultujte s někým, komu důvěřujete, popř. v bezplatné poradně. Pokud
je Vám obchodním zástupcem nabízena při uzavírání smlouvy nějaká výhoda, ujistěte se, že tato výhoda je
uvedena ve smlouvě. Ústní sliby totiž v případě sporu většinou nemůžete prokázat. Při kontaktu
s obchodním zástupcem, se ptejte na jméno, vyžádejte si jeho služební průkaz a pracovní telefonní číslo.
Budete-li mít pocit že něco není v pořádku, zavolejte do příslušené organizace a ověřte si jeho totožnost.
Neposkytujte mu své osobní údaje, pokud si nejste jisti, jestli Vám podává pravdivé informace, nebo když o
službu nemáte zájem. Nepouštějte podomního prodejce do domácnosti! Pokud ho pustíte dále, bude mít
více času přinutit Vás k podpisu smlouvy a bude pro Vás obtížnější se ho zbavit. V některých městech a obcích je podomní prodej zakázán (seznam obcí je uveden na webových stránkách Asociace sdružení obrany
spotřebitelů). Pokud si službu sjednáte a zjistíte, že cena za službu je vyšší, než která je uvedena ve smlouvě,
uplatněte reklamaci. Ta musí mít písemnou podobu. Jestliže jste smlouvu uzavřeli mimo prostory obvyklé
k podnikání obchodníka (např. u vás doma), můžete od této smlouvy písemně odstoupit bez jakékoliv
sankce do 14 dnů od jejího podpisu.
Pokud si myslíte, že se Vám nemůže nic stát, že Vám nemůže nikdo nic vzít, protože vlastně nic nemáte,
mýlíte se! I malý dluh se může přehoupnout do exekuce, kdy naroste o další náklady a exekutor Vám může
zablokovat účet, může provádět srážky z důchodu anebo dokonce můžete přijít i o dům, kde bydlíte.
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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R U B R I K A

PROSINEC 2015
Ludvík Dufek
Marie Langerová
Drahomíra Andělová
Jarmila Langerová
Anežka Jahnová
Jiří Hymr
Eva Orálková

Jan Drlík
Adéla Zapletalová
Lukáš Doležal

LEDEN 2016
86
85
83
82
81
75
70

Emma Benešová
88
Blažena Kubáčová
83
Jan Hausner
81
Jarmila Kutrová
80
Emília Vařechová
75
Ludmila Pavlíčková
75
Hana Košová
70
Agnesa Kuréková
70
Jana Trnavská
65
Marie Matoušková
65
Věra Pekná
65
Miroslav Drobný
65
Věra Šlosarčíková
65
Srdečně blahopřejeme!

Jan Chraścina
Petr Miler
Viktor Miroš
Vítáme nové občánky!

Jindřich Zavadilík
František Pluháček
Čest jejich památce!

sobota
pátek-sobota
čtvrtek
sobota
čtvrtek
sobota
neděle
sobota

5. 12.
11.-12.12.
17. 12.
26. 12.
31. 12.
2. 1.
10. 1.
23. 1.

Punčiáda s hudbou
Vánoční výstava s betlémy
Zpívání u stromečku
Štěpánská zábava
Silvestr ve Vrtově + ohňostroj
Turnaj ve florbale
Tříkrálová besídka
Obecní ples

Hasiči Přáslavice
OÚ+ZŠ+MŠ+občané
OÚ+ZŠ+MŠ
Tom Kopečný a spol.
OÚ
TJ Sokol Přáslavice
OÚ+ZŠ+MŠ
OÚ+spolky
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