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Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s vámi podělit o jednu nepříjemnou věc. Snažíme se udržovat
v obci a okolí pořádek, mít v okolí obce dostatek stolů a laviček k posezení
a odpočinku, ale bohužel ne všichni se k těmto zařízením chovají správně.
Ve Vrtově jsme v loňském roce celkem dvakrát měnili desky u stolů i laviček
na Prostředňáku i u Studánky a na obou místech byly tyto do 14 dnů opět
pořezány a dokonce i podpáleny, někdo je používá zřejmě jako rošt. Bohužel i to se stává, věřím, že příště se to nestane. Na druhé straně bych
chtěl pochválit paní Dragúňovou z Velké Bystřice, která tím, že v prostoru
Vrtova pase krávy, vrací našemu údolí opět ten malebný vzhled.
Další činnost, která zřejmě nikomu neunikla, je rozsáhlé kácení v prostoru
Vrtova, kdy Obec Přáslavice od 1. 1. 2015 získala od Vojenských lesů a
statků zpět stráně od Přáslavic k Vrtůvce a současně s tím i nařízení o
vykácení starých přerostlých a suchých stromů. Na toto kácení zastupitelé
vybrali firmu Zdeňka Vysloužila, která kácení od jara loňského roku
provádí, a doufám, že počasí nám umožní, aby kácení mohlo být do konce
zimy ukončeno a v tomto roce již provedeno konečné vyčištění a postupné
dosazování lesa.

Víte, že...
Dění v obci,
mikroregionu
A něco navíc
Sponzor
Společenská
rubrika
Akce v obci

Firma Flenexa plus s.r.o. (nový majitel prostoru bývalého areálu Telecomu
před Mrsklesy) předložila Krajskému úřadu Olomouckého kraje záměr o
zřízení „Mobilního zařízení nízkoteplotního pyrolýzního rozkladu“. Jedná
se o nízkoteplotní rozklad pneumatik a plastů, na základě kterého budou
získány druhotné suroviny. Tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení.
V zastoupení Obce Přáslavice jsem zaslal na Krajský úřad Olomouckého
kraje žádost o důkladné prošetření, zda toto zařízení nebude mít negativní
vliv na životní prostředí. Osobně nevím, co toto zařízení přesně představuje, zda představuje nějaké hrozby, nebo se jedná o čistou výrobu. Na
druhé straně nechci házet klacky pod nohy podnikatelským subjektům, ale v
žádném případě nesmí dojít k instalaci něčeho, co by mohlo mít negativní
vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel obce. Poslední oficiální stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 25. 1. 2016 je, že firma
Flenexa plus s.r.o., záměr „Mobilního zařízení nízkoteplotního pyrolýzního
rozkladu“ stáhla a neměl by tedy být dále projednáván.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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Virtuální univerzita třetího věku při ZŠ Doloplazy
Nový semestr VU3V při KS ZŠ Doloplazy začne 9. 2. 2016 v 15.00 hodin. Tématem šestipřednáškového cyklu bude obor Genealogie aneb Hledání svých předků. Druhým oborem, který
mohou zájemci navštěvovat, bude Lesnictví. Přednášky probíhají on-line s vyučujícími České
zemědělské univerzity Provozně ekonomické fakulty v Praze-Suchdole jednou za dva týdny.
Zveme všechny váhající a dosud nerozhodnuté seniory mezi nás.
Dvacátého ledna proběhl v sále KD Doloplazy závěrečný seminář VU3V, kterého se účastnilo na
170 seniorů od Hodonína až po Ostravu. Tito převzali osvědčení o zdárném absolvování zimního
semestru, setkali se se zástupci fakulty a odpoledne navštívili některé památky v Olomouci a okolí.

Za KS VU3V ZŠ Doloplazy
Mgr. Jaromír Navrátil
22. 1. 2016

V roce 2009 byla postavena cyklostezka
Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd. Cyklostezka byla realizována za finanční podpory
Evropských fondů – 85% z celkových 38 miliónů uznatelných nákladů.
Po 5 letech provozu se potvrdilo, že vybudování cyklostezky mělo smysl. V daném obobdobí došlo ke snížení dopravních nehod chodců a kolařů o 80% (z původních ročně průměrně 9
dopravních nehod). Teď je po realizaci cyklostezky průměrně 1,5 dopravní nehody ročně.
Děkujeme státním orgánům za dotaci na tuto cyklostezku.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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Punčiáda s hudbou
Naše hasičky uspořádaly dne 5. prosince první punčiádu, která byla díky příhodnému datu spojena
s příchodem Mikuláše, andělů a čertů, což znamenalo, že pro každého malého návštěvníka byla
připravena sladká odměna. Díky této akci se setkali občané z Přáslavic, ale i z okolních vesnic.
Kromě výborného punče byl k dostání také ovocný čaj pro naše nejmenší. K zakousnutí naše
šikovné hasičky nabízely domácí perníčky nebo skvělé koláčky různých druhů, které upekla paní
Eva Rochovanská. K nasání vánoční atmosféry patří také vánoční koledy, o které se postaral
Dechový kvintet Josefa Sekaniny. Večer se vydařil nad očekávání všech a doufáme, že bude
možnost tuto akci opět zopakovat.
Těší se na vás vaše hasičky

Vánoční výstava
Proběhla v prostorách obecního úřadu
ve dnech 11.–12. prosince a opět měla
velký ohlas. Výrobky dětí ze základní a
mateřské školy a mateřského centra
Motýlek přilákaly jak rodiče, tak prarodiče k návštěvě výstavy a samozřejmě i k zakoupení nějaké drobnosti.
Je vidět, že děti jsou šikovné a paním
učitelkám se s nimi určitě dobře pracuje.
Malý finanční příspěvek, který si vydělaly prodejem, přispěje k další jejich
činnosti.
Na výstavě nechyběly vánoční svícny s vůní jehličí, různé ozdoby na stromeček, které nám
některým připomenuly naše dětství, dále stromečky, věnečky a hvězdičky pletené z papíru,
háčkovaná srdíčka a sněhuláky, svíčky z včelího vosku a další krásné ručně dělané věci. Všem
občanům moc děkujeme za spoluúčast. Velkou podívanou nám připravil pan Tesař z Olomouce
svou sbírkou betlémů, které do Přáslavic přivezl. Dřevěné vyřezávané betlémy, soustružené, z vlny,
z papíru, z včelího vosku, háčkovaný betlém… no prostě je vidět, jak člověk dovede být zručný a
šikovný. Novinkou na výstavě bylo malování baněk, které sklidilo velký úspěch u dětí i dospělých.
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Páteční zahájení výstavy oživily koledami a vánočními písněmi děti ze školky. Jejich vystoupení
bylo velmi milé. Několik přítomných občanů, maminky s dětmi, ale hlavně děti ze školy je odměnili
potleskem. Všichni jsme se už společně těšili na blížící se Vánoce.
mg

Zpívání pod vánočním stromem
Naladit se na sváteční atmosféru mohli všichni lidé, kteří ve
čtvrtek 17. prosince přišli k obecnímu úřadu v Přáslavicích, kde
se konalo každoroční setkání u vánočního stromečku obce. Po
páté hodině se za pěveckého doprovodu dětí z mateřské a
základní školy rozzářila světýlka vánočního stromku. V deštivém
počasí a za zvuků vánočních písní bylo možné popíjet výborný
punč, který pro návštěvníky akce připravili zaměstnanci obce.
Děti ze ZŠ nám ve vánoční hře „Hanáci dó do Betléma“ vysvětlily, proč jsou Hanáci tak rozvážní. K této kouzelné atmosféře
přispěl také tradiční vánoční jarmark, kdy se rodiče s dětmi odebrali do základní školy a společně tvořili různé drobnosti. Na
jednotlivých stanovištích byly připraveny pomůcky a materiál na výrobu pěti vánočních dekorací.
Děti si mohly nazdobit perníčky cukrovou polevou, ozdobit keramiku, vyrobit vánoční ozdobu z
papíru anebo si naaranžovat stromek z větviček. Nemohl zde chybět ani vánoční punč pro děti i pro
dospělé a vánoční cukroví. Akce to byla velmi příjemná a děti odcházely se svými výrobky domů
spokojené.
Mgr. Jana Kubíčková
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Silvestrovské setkání ve Vrtově 2015
Již tradičně jsme se poslední den v loňském roce opět sešli
na jubilejním desátém „Silvestrovském setkání ve Vrtově“.
Horký punč a další chutné nápoje připravili zaměstnanci
obce, a o prodej kabanosu a nápojů se postarali zastupitelé
obce s rodinami a přáteli. Kolem osvědčené polní kuchyně
se neustále otáčel tým kuchařek a kuchařů pod vedením
zkušeného šéfkuchaře. Na kvalitních surovinách do punče se
nešetřilo a podle ohlasu návštěvníků, horký punč svou chutí
opět překonával i punče ve stáncích na náměstí v Olomouci.
Zkušenosti z minulých let se projevily v rychlosti výstavby
nových prodejních stanů, v rychlém rozvinutí a roztopení
kuchyně a dokonalé souhře její obsluhy. Letos nám vyšlo i počasí, a ač bylo mrazivo, odpolední
sluníčko přilákalo do údolí Vrtova velké množství návštěvníků. Dle odhadu pořadatelů, přišlo nej-

méně 500 lidí a to nejen z Přáslavic, ale i z Velké Bystřice a Mrskles. Horkého a voňavého punče
bylo dost pro všechny, s jedinou krátkou přestávkou v odpoledním návalu. Kdo si chce užít punče

bez velkých front u prodejních stánků, musí příště přijít již na zahájení, které bylo tentokrát
posunuto až na 12 hodin. Občané Přáslavic i okolních obcí se příjemně pobavili a navzájem si
mohli v krásném prostředí popřát vše nejlepší do nového roku. Velký oheň vesele praskal a všem
zájemcům se podařilo vlastnoručně si opéct výborný kabanos. Kdo do Vrtova letos nepřišel,
nemusí litovat, protože příští Silvestr se určitě bude ve Vrtově opět podávat horký punč. Setkejme
se opět za rok, všichni ve zdraví, na Silvestra ve Vrtově.
Václav Smutný
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Tříkrálová besídka
Tříkrálovou besídkou, která se konala v neděli 10. ledna od 14.00 hodin, jsme ukončili i
Tříkrálovou sbírku 2016 pořádanou ve spolupráci s Charitou Olomouc, která v naší obci probíhala
od pátku do neděle. Tři skupinky koledníků obcházely vesnici a celkem vysbíraly 24 440,- Kč.

Nedělní odpoledne nám zpříjemnily svým programem děti z mateřské a základní školy. Nejdřív
začaly ty nejmenší z mateřské školy, každé oddělení si připravilo krátký vstup. Děti byly milé,
vystoupení se jim povedlo a obecenstvo jim zatleskalo. Starší děti ze základní školy nám
zopakovaly vystoupení, které mělo premiéru na Zpívání u vánočního stromu. Vánoční hra „Hanáci
dó do Betléma“ měla opět úspěch a všechny nás pobavila. Je vidět, že tyto děti už mají více
zkušeností a odvahy, a při vystoupení nebyla poznat žádná tréma. Potlesk obecenstva je určitě
potěšil a sladká odměna taky.

No a závěr patřil třem králům. Píseň „My tří králové jdeme k vám…“ zpívali nejen oni, ale všechny
děti jak na jevišti, tak v sále. Dětem děkujeme za hezké odpoledne a občanům za podporu a finanční
příspěvky do Tříkrálové sbírky 2016.
mg

6

Obecní ples
Na sobotu 23. ledna 2016 připravila na
velkém sále a přilehlých prostorách Obec
Přáslavice spolu se zastupiteli a místními
organizacemi tradiční obecní ples. O vstupenky byl velký zájem a již od začátku ledna
se prodávaly v předprodeji. Počet platících
účastníků byl nakonec 213.
Ples zahájil starosta obce Ing. Čestmír
Rochovanský. O taneční zahájení se postaraly naše šikovné mažoretky, žačky základní školy pod
vedením Kristýny Trundové. K tanci i poslechu hrála skupina Hudba Olomouc.
Tombola byla opravdu bohatá, měla 64 zajímavých cen plus 4 ceny útěchy. První cenou byl
televizor s LCD obrazovkou s úhlopříčkou 81 cm od Obce Přáslavice.
Jeden los se prodával za 10 Kč.
O předtančení se postaral se svými dvěma vstupy taneční pár ze
skupiny KST QUICK Olomouc. Skupina NADRAKKA vystoupila se
svou světelnou „šou“. Oboje vystoupení byla odměněna potleskem.
Vždy jak začala hrát hudba, všichni se hned vrhli „do víru tance“.
Připravené bohaté občerstvení obsluhovaly místní organizace: Malá
kopaná, Sokol, SRPŠ MŠ a SRPŠ ZŠ, Fotbalový klub. Na přípravě
občerstvení se také podílel Svaz postižených civilizačními chorobami
a Český zahrádkářský svaz Přáslavice. Požární hlídku zajistili dva
členové místního SDH.
Protože se mnohým návštěvníkům nechtělo domů, hrála hudba ještě i
po druhé hodině. Můžeme konstatovat, že se obecní ples opravdu vydařil, a všem, kdo se na této
zdařilé akci podíleli, patří poděkování.
jč

Co nového ve školce
„To je žár, to je var, hip, hip, hurá, peklu zdar!“ – takhle se jmenovalo naše
čertovské téma v MŠ na začátku prosince. Děti se seznamovaly s příběhy čertíka
Lucifuka, učily se čertí říkanky a písničky, dramatizovaly „peklo“, rozvíjely
fantazii při kresbě pekla a vymýšlení pekelných jmen, procvičily si pojmenovávání barev, číselnou
řadu do 10 – kolik je čertů v pekle, určovaly nejdelší a nejkratší cestu do pekla. Při návštěvě
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Divadla hudby Olomouc a divadelního představení na OÚ „Jak Honza zbavil čerta blech“, si děti
osvojovaly společenské chování. Proběhla také mikulášská nadílka, při které se děti učily
překonávat obavy a strach. Při vytváření dalšího tématu, jsme se inspirovali koledou „Pásli ovce
Valaši“ a užívali jsme si s dětmi předvánoční čas – zpívali jsme koledy, při kterých se děti učily
vnímat text a výtvarně ho zaznamenat. Při zdobení vánočního stromečku vlastnoručně vyrobenými
ozdobami jsme u dětí rozvíjeli estetické cítění a dramatizovali jsme „betlémský příběh“.
Při zahájení vánoční výstavy na OÚ se děti seznámily mimo jiné i s ozdobami z dob minulých. Po
vánočních prázdninách přišly děti do MŠ plné
zážitků a tak rozvíjely souvislé vyjadřování při
jejich vyprávění. Zúčastnili jsme se tříkrálového
koledování, děti se seznámily s jeho významem.
V měsíci lednu jsme se věnovali zimnímu počasí
a zdraví v tématu – „V lednu mrzne, až praští,

ale zdraví nás neopouští“, během kterého se
děti seznamovaly s ochranou a posilování
zdraví, co všechno je pro zdraví důležité –
správná strava, oblečení a pohyb. Procvičovaly
smysly při poznávání ovoce a zeleniny hmatem,
chutí, čichem, zrakem, rozlišovaly vhodné a
nevhodné oblečení do zimy, poznávaly a zkoušely čím je nám prospěšný pohyb. Také jsme se
starali o ptáčky, pozorovali stopy ve sněhu a prováděli zmrzlé pokusy.
V rámci rozšíření vědomostí o zdravém životním stylu jsme s dětmi navštívili saunu v Aquaparku
Olomouc. Jeli jsme všichni natěšeni a plní očekávání, co nás čeká. Skutečnost předčila očekávání –
„saunování“ bylo skvělé, přivítali nás pohodoví a příjemní lektoři a uvedli do prostor, které jsme
měli jen pro sebe. Děti byly rozděleny na 3 skupiny – podle tříd využily saunu, kde se dozvěděly
k čemu je prospěšná a jak funguje. Po sauně následovala studená sprcha, po které šly odpočívat a
osvěžit se ovocem a vodou. Po odpočinku se děti mohly protáhnout v dětském koutku na
bezpečných průlezkách, procvičit koordinaci aj. Vše se opakovalo 2 x dokola. Všichni jsme si to
parádně užili a děti jsou zase bohatší o další zážitek.
Olga Michalíková, učitelka MŠ

ZŠ – zápis do první třídy
V pátek 23. 1. a v sobotu 24. 1. 2015 proběhl na naší základní škole zápis budoucích prvňáčků.
Letos se dostavilo 20 předškoláčků. Jelikož rodiče některých z nich zvažují odklad školní docházky,
pravděpodobně nastoupí do 1. třídy 15–17 žáků. U zápisu byli přítomni také rodiče, kteří s uspokojením pozorovali své ratolesti, jak poznávají některá písmenka, číslice, barvy, geometrické tvary,
také jak kreslí obrázky, zpívají, přednášejí básničky nebo povídají pohádku. Nikdo neodešel s
prázdnou. Za snahu, statečnost a píli čekaly na všechny děti malé dárečky, které vyrobili žáci
základní školy – chobotničky z vlny, medaile z plsti v podobě smajlíka, keramické výrobky a
pexeso.
Všem budoucím prvňáčkům přeji, aby si užili těch pár posledních měsíců v mateřské školce a aby
1. září 2016 do školních lavic zasedli s velkou radostí a elánem.
Mgr. Jana Kubíčková
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„Štěpánská“
Proběhla samozřejmě na Štěpána v sobotu 26. prosince 2015. Od 20.00 hodin
olomoucká kapela FANTAJM, která se žánrově pohybuje ve vodách melodického rocku a její repertoár je určen pro všechny věkové kategorie, bavila
přítomné návštěvníky a sklidila velký úspěch. Několik fotografií, které přikládám (doufám, že se na
mně zúčastnění nebudou zlobit za zveřejnění), svědčí o tom, že nálada byla výborná a vládla velká
pohoda. Organizátor Tomáš Kopečný to se svým týmem vše parádně připravil a zařídil. Guláš byl
prý taky výborný. Tome, díky a příští rok zas☺.
Na kapelu FANTAJM se ale můžete těšit v létě, kdy nám opět zahraje a to na Přáslavických hodech
20. 8. 2016.
mg

FK Přáslavice informuje: Centrální závlaha hřiště.
V závěru loňského roku se nám naskytla šance vybudovat na fotbalovém hřišti plně automatizovanou centrální závlahu fotbalového trávníku. Se zastaralým systémem zavlažování byly neustále
problémy ať už s děravými hadicemi, tak také s přenášením postřikovačů. To vše se muselo vždy
dvakrát do týdne uklízet kvůli sečení hřiště. Výsledkem ručního zavlažování vždy byla nepravidelná tráva – někde moc vody, někde okraje hřiště byly spálené od sluníčka.
Fotbalový klub sehnal 6 firemních nabídek a šel obhajovat požadavek do obecního zastupitelstva.
Po krátké diskusi projekt dostal zelenou a mohlo se začít. Byla vybrána firma, která nebyla nejdražší ani nejlevnější. Ale byla jediná, která měla na hrací ploše pouze dvě trysky. Ostatní postřikovače
byly umístěny za postranními čarami. Fotbalový klub
sehnal levnější polypropylenové hadice, dělal stavební
dozor a podílel se na zasypání, zhutnění a srovnání
výkopových částí trávníku, čímž se projekt částečně
zlevnil.
A zde bych chtěl poděkovat panu starostovi Ing. Čestmíru Rochovanskému a celému zastupitelstvu, kteří tuto
akci podpořili, neboť hřiště slouží nejen fotbalistům,
hasičům, ale také mateřské a základní škole. Nemalý
dík při realizaci této akce patří Ing. Ludvíku Chodilovi, který operativně zajistil výkonnou techniku na výkopy, když veškeré pokusy fotbalistů, udělat si tyto práce svépomocně, selhaly.
Výbor fotbalového klubu věří, že toto nadstandardní vylepšení pomůže nastartovat naše fotbalisty
k lepším výsledkům jarní soutěže v kopané. Budeme držet palce.
František Beláček, předseda FK Přáslavice
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Vánoční setkání u stromečku v Klubu seniorů
15. 12. 2015 jsme se sešli po domluvě se seniory, kteří pravidelně navštěvují klub, že si uděláme
vánoční posezení u stromečku. Výbor SPCCH Přáslavice připravil vzorně sváteční stoly s
pohoštěním i svítícím stromečkem. Nálada byla velmi dobrá. Navštívil nás pan starosta
s manželkou a paní Gillarovou. Přinesli dárek a popřáli všem krásné a pohodové svátky vánoční a
hodně zdraví do nového roku 2016.
Jsou zhotoveny fotky od paní Gillarové a paní Hrinové, které můžete zhlédnout na internetu.
Pravidelná setkání v Klubu seniorů budou probíhat i v roce 2016 vždy úterý od 14.00 do 17.00
hodin. Těšíme se na všechny návštěvníky!
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NEJLÉPE TŘÍDÍ V OLOMOUCI, JESENÍKU, GRYGOVĚ A OSTRUŽNÉ
8/12/2015 – Podesáté v historii dnes předali zástupci
Olomouckého kraje a Autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, a. s., ocenění v soutěži „O keramickou popelnici" obcím a městům, jejichž občané nejlépe třídí využitelné odpady. Ceny spolu s představiteli společnosti EKOKOM starostům a starostkám obcí předal náměstek pro
oblast životního prostředí Michal Symerský. Ceremoniál
byl součástí informační kampaně „Jak se točí odpady",
jejímž dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit třídění odpadů v regionu.
Kvůli spravedlivějšímu hodnocení byly letos obce nově
rozděleny do čtyř namísto dosavadních tří velikostních
kategorií, v rámci celé republiky se sjednotila i pravidla
krajských soutěží.
První pozici v kategorii do 500 obyvatel obsadila stejně
jako v loňském roce Ostružná z Jesenicka. Druhá příčka
patří obci Mutkov (Olomoucko). Na třetím místě skončily
vloni stříbrné Hradčany-Kobeřice (Prostějovsko).
V kategorii zahrnující obce s počtem 501-2000 obyvatel
zvítězil vloni druhý Grygov, za ním skončil šampion minulých ročníků Majetín, na třetí příčce se umístily Charváty.
Všechny tři obce se nacházejí na Olomoucku.
Ve velikostní kategorii obcí a měst od 2 001 do
15 000 obyvatel zvítězil Jeseník, který za celou dobu trvání soutěže ani jednou nenašel přemožitele. Na druhém
místě skončily Mikulovice (Jesenicko), třetí místo pak obsadila Horka nad Moravou (Olomoucko).
Mezi městy nad 15 000 obyvatel obsadila první pozici
Olomouc následovaná Šumperkem a Hranicemi (Přerovsko).
„Olomoucký kraj začal jako jeden z prvních s oceňováním nejlepších obcí ve třídění odpadů. Jako první region
v zemi jsme letos navíc založili spolek obcí, který zahrnuje území s takřka 400 000 obyvateli. Společně hledáme to
nejlepší řešení v oblasti nakládání s odpady v našem kraji. Dlouhodobě aktivně podporujeme třídění odpadů, i díky
tomu dosahuje kraj nadprůměrných výsledků a dlouhodobě zaujímá přední příčky ve statistikách," uvedl na slavnostním ceremoniálu Michal Symerský, náměstek olomouckého hejtmana zodpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství a majetku.
Průměrně obyvatelé regionu vloni vytřídili takřka 80 kilogramů papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů. „V
roce 2014 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo v průměru přes 20 kilogramů vytříděného papíru,
bezmála 11 kilogramů plastů, takřka 11 kilogramů skla, téměř 37 kilogramů kovů a necelý půl kilogram nápojového
kartonu," popsala Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM, která aktivity, jejichž součástí je také předávání ocenění vítězným obcím, financuje ve spolupráci s Olomouckým krajem.
Aktuálně se na území Olomouckého kraje nachází bezmála 19 tisíc barevných kontejnerů, což je o 100 procent
víc, než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci
s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 389. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 99,6 procent obyvatel kraje.
Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Jedno stanoviště nádob na separovaný sběr připadá ke konci letošního roku v průměru na 130 obyvatel.

Výsledky soutěže pro obce a města Olomouckého kraje „O keramickou popelnici 2015“
1. kategorie: do 500 obyvatel
3. kategorie: 2001 - 15000 obyvatel
1 Ostružná
2 Mutkov
3 Hradčany-Kobeřice
4 Branná
5 Ústín

1 Jeseník
2 Mikulovice
3 Horka nad Moravou
4 Velký Týnec
5 Velká Bystřice

2. kategorie: 501 - 2000 obyvatel

4. kategorie: nad 15000 obyvatel

1 Grygov
2 Majetín
3 Charváty
4 Černá Voda
5 Přáslavice

1 Olomouc
2 Šumperk
3 Hranice
4 Prostějov
5 Přerov
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Informace o záměru společnosti Flenexa plus s.r.o. na zpracování pneumatik
Naše firma by touto cestou ráda pravdivě seznámila veřejnost
s hlavními body plánovaného záměru v areálu „ve skále“.
O co jde
Firma Flenexa plus s.r.o. plánuje pořídit zařízení na zpracování pneumatik. Toto zařízení představuje ekologicky šetrnější alternativu likvidace pneumatik než pálením ve spalovnách a cementárnách
a ukládání pneumatik na skládkách. Umožňuje efektivní oddělení využitelných složek pneumatik a
jejich následné aplikace do oběhu jako hodnotné suroviny. Technologie je na seznamu „Nejlepších
dostupných technologií“ pro oblast odpadů vydaném Evropskou komisí.
Zařízení má velikost 10 x 2,5 x 2,5 m, což je – pro lepší představu – cca stejná velikost jako má kontejner pro přepravu zboží. Tepelný příkon zařízení je 119kW, což odpovídá kotli v menším bytovém
domě – takový kotel zatěžuje ovzduší podobně jako zařízení, které plánujeme pořídit. Konkrétní
hodnoty budou pravidelně kontrolovány autorizovaným měřením v souladu s platnou legislativou.
Umístění zařízení a dopady na okolí
Zařízení bude umístěno na existující betonové ploše ve spodní části areálu (bývalý lom). Charakter
terénu v okolí zařízení (zeď bunkru a opěrné zdi) bude poskytovat hlukové odstínění záměru od
nejbližších samot a dalších obydlí. Samotnou obec Přáslavice a Mrsklesy zařízení i vzhledem k své
velikosti hlukově neovlivní. K nahlédnutí je i hluková studie řešící šíření hluku od zařízení a jeho vliv
na okolní prostředí.
Pro zabránění úniku kapalných látek má zařízení záchytnou vanu, a proto nehrozí znečištění okolních vod.
Navýšení množství dopravy v obci se očekává pouze o jednotky vozů denně, což je vzhledem
k množství vozidel projíždějící obcí (350 vozů za hodinu ve špičce) zanedbatelné.
Vnější dohled a plnění legislativních podmínek
Zařízení je posuzováno krajskými orgány a orgány města Olomouce z pohledu plnění zákonných
limitů a z pohledu ohrožení lidského zdraví a vlivu na životní prostředí. Všechny technologické a
ochranné parametry jsou během provozu zařízení dále pravidelně kontrolovány správními orgány.
Dle vyjádření oddělení péče o krajinu a zemědělství Magistrátu města Olomouce záměrem nejsou
dotčeny žádné zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny a o ochraně zemědělského
půdního fondu.
V podkladech se také nachází výsledek hodnocení vlivu záměru na ptačí oblast Libavá, kdy krajský
úřad konstatuje, že „Po seznámení se s předloženými podklady dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že záměr vzhledem ke svému charakteru a umístění nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé
či sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany výše uvedené lokality (ptačí oblast Libavá), a tedy žádné lokality soustavy Natura 2000.“
Vstupem do zařízení jsou pneumatiky. V případě dalších vstupů jsou veškeré parametry znovu prověřovány příslušnými úřady. Množství a druh zpracovávaných vstupů je ze zákona přímo kontrolován Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím systému ISPOP. Stejně tak i výstupy a nakládání s nimi podléhá přísné kontrole krajských orgánů a orgánů inspekce životního prostředí.
Jsme rádi, že jsme mohli touto formou informovat obyvatele o charakteru našeho záměru.
Za společnost Flenexa plus s.r.o. Ing. Michal Netolický a Ing. Aleš Horák, jednatelé
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Při návštěvě pohostinství Na Dolní se musí každý host cítit spokojeně ve velmi příjemném a
útulném prostředí. Ani několika předcházejícím provozovatelům se nepodařilo uspět, zkulturnit
zdejší hospůdku a navodit tu správnou atmosféru a pohodlí. Skvěle vyřešené hygienické zázemí
spolu s originálním topením, které si naše oblíbená krčmářka svépomocí dala do pořádku.
Dle vyjádření pravidelných i nepravidelných návštěvníků jsou ceny lidové, široký sortiment piva a
každý host se tu cítí jako v pohádce třeba o 12 Měsíčkách.
Přejeme hodně podnikatelských úspěchů. Děláš to dobře, Romano!
Spokojení štamgasti

V sobotu 13. 2. 2016 se má uskutečnit VODĚNÍ MEDVĚDA. Zájemci hlaste se!
Jestli se Masopust doopravdy bude konat, budete včas informováni.
Dne 1. 3. 1986 v 11.30 hodin přišel rodák z Tršic na prodejnu potravin v Přáslavicích na sídlišti,
aby zajistil plynulý chod a provoz této prodejny, protože nebyl zájem a nenašel se nikdo, aby samoobsluhu vedl. Jinak by byla zavřená, než by se našel nový vedoucí.
Ano, počítáte správně. 1. 3. 2016 v 11.30 hodin to bude dlouhých, ale pro někoho a možná i vás,
spokojených 30 let. Tehdy přišel ještě za Jednoty SD bývalý pracovník Pramenu a Jednoty
Olomouc, jako nenápadný mladík, působící dnes jako nápadný stařík.
Jiří Dočkal

Několik fotografií
z povedené sobotní akce (30.1.).
Je vidět, že pořadatelé i návštěvníci byli spokojeni☺.
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S P O L E Č E N S K Á

R U B R I K A

Jan Roušal
Natálie Harmatová
Jan Přikryl
Sebastian Chraścina

(V minulém čísle chybně uvedeno Jan Chraścina. Omlouváme se!)

Vítáme nové občánky!

ÚNOR
Jiřina Turková
Drahomíra Černá
Zdeňka Pluháčková
Věra Greplová
Josef Opletal
Blažena Johnová
Alena Doleželová

BŘEZEN
87
83
82
75
75
75
65

Jitřenka Hanzelová
86
Břetislav Jahn
84
Anežka Ošústová
83
Zdeňka Franková
81
Antonín Novotný
81
Bohumil Korda
70
Zdeňka Mudruňková
65
Věra Spurná
65
Srdečně blahopřejeme!

Emília Vařechová
Marie Jandáková
Naděžda Němčáková
Josef Roušal
Čest jejich památce!

sobota
sobota
sobota
pátek
neděle
pátek, sobota

6. 2.
13. 2.
20. 2.
4. 3.
13. 3.
18.-19. 3.

Hasičský ples
SDH
Ples mikroregionu Bystřička v Tršicích
Šibřinky
TJ Sokol
Turnaj mikroregionu ve stolním tenise v Přáslavicích
Jedlička
ZŠ
Jarní výstava
OÚ+ZŠ+MŠ
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