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Vážení spoluobčané,
v rámci zajištění vyšší bezpečnosti občanů při přechodu přes krajskou
komunikaci II/437 – „státnička“ vyřizujeme stavební povolení na zřízení
přechodu pro chodce u křižovatky „u hodin“.
Před několika lety tento přechod musel být na základě nařízení Policie ČR
a Krajského úřadu Olomouckého kraje zrušen a mohl být ponechán pouze
přechod směrem k drogerii. Z důvodu zpřísnění požadavku na umístění a
vybavení přechodu pro chodce bylo v rámci stavebního řízení dohodnuto,
že nový přechod odpovídající dnešním požadavkům může být umístěn u
křižovatky u hodin. Bohužel stavební řízení probíhá velice pomalu, proto
předpokládáme jeho realizaci nejdříve v roce 2017.
Poslední květnové dny 2016 byly po obci rozmístěny zásobníky s pytlíky na
psí exkrementy. Celkem bylo rozmístěno 8 ks těchto zásobníků a doufáme,
že to přispěje k zajištění vyšší čistoty našich ulic.
V současné době probíhají dokončovací práce opravy komunikace v místní
části Hliník. Jsou dokončovány chodníky a terénní úpravy. Ke konci měsíce
června 2016 předpokládáme kolaudaci.
Bohužel každá věc má svůj rub a líc, na jedné straně se nám podařilo z
Hliníku udělat pěkný kousek naší obce, na druhé straně se najdou tací, kteří
ozdobný kačírek kolem domů doplňují vajgly z cigaret.
A na závěr, nezapomeňte, blíží se prázdniny! Všem krásné a pohodové léto!

Z obsahu
zpravodaje:
Víte, že...
Dění v obci,
mikroregionu
A něco navíc
Sponzoři
Společenská
rubrika
Akce v obci

Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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V Í T E

Ž E...

ZMĚNA: Se svozovou firmou odpadu SITA CZ a. s. Olomouc bylo domluveno, že svoz
bioodpadu nebude probíhat ve stejný den jako svoz komunálního odpadu, to je ve čtvrtek co 14
dní, ale v pátek. To znamená, že termíny svozu komunálního odpadu zůstávají nezměněny a budou
probíhat dle zveřejněného harmonogramu, pouze bioodpad se posouvá ze čtvrtka na pátek. Interval
co 14 dní zůstává.
TŘÍDĚNÍ ODPADU
Jako starosta obce se spolu se zaměstnanci obecního úřadu a zastupiteli dlouhodobě snažím o co
nejlepší třídění odpadů v obci. Řádné vytřídění odpadu je nejen šetrnější k přírodě, ale snižuje obci
poplatky za svoz a likvidaci odpadů. Vytříděné komodity jsou předávány zpracovatelským firmám,
které je v rámci recyklace znovu využijí a obec za ně získá ročně nemalou částku.
Bohužel ne všichni občané k tomuto přistupují odpovědně. Z tohoto důvodu budou zaměstnanci
Obecního úřadu Přáslavice provádět pravidelné kontroly při vývozu komunálního odpadu.
Popelnice, které budou obsahovat větší množství odpadu, který se dá vytřídit, nebudou vyváženy.

I takto dle některých spoluobčanů vypadá třídění…
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – ČOV PŘÁSLAVICE
Obec Přáslavice provozuje již čtvrtým rokem čistírnu odpadních vod. Po celou tuto dobu se nám
daří odpadní vody řádně vyčistit před vypuštěním do vodního toku bez enormních a zbytečných
výdajů.
Bohužel v nedávné době se našel nezodpovědný spoluobčan v části obce „Stádlo“, který zakázaným
přečerpáním splaškových vod ze žumpy nebo jiné nádrže, nám ČOV málem vytrávil. Pouze díky
obsluze, která včas zjistila nátok závadné tekutiny nebyla ČOV vytrávena. Znovu apeluji na
všechny občany, že se jedná zase pouze o naše peníze, které všichni na provoz ČOV platíme a výše
uvedeným neuváženým jednáním může narůst stočné ročně i o několik stokorun na občana ročně.
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V sobotu 2. 4. 2016 proběhl jarní dětský bazárek pořádaný rodiči ZŠ a MŠ Přáslavice, kde jste měli
možnost prodat nebo nakoupit pro své děti oblečení, boty, hračky, kočárky, různé pomůcky, ale i
sportovní potřeby. Účast letos nebyla tak hojná, jako při podzimním pořádání této akce, ale ve
výsledku úspěšná a také prospěšná. Úspěšná proto, že se podařilo prodat in-line brusličky, na
kterých se již v právě probíhajícím kurzu učí děti ze školky své první krůčky. A také zánovní
kočárek už má svého nového človíčka. Prospěšná proto, že po skončení každého bazárku nám
některé maminky věnují neudané věci do charity a ty ještě poslouží dětem ze sociálně slabších rodin
a utržené peníze z prodeje se použijí na nákup potřeb v naší školce.
Tímto chceme poděkovat všem zúčastněným občanům a pozvat všechny na bazárek podzimní, o
jehož termínu se včas dozvíte z informačních zdrojů obce nebo školky.
Za pořadatele Hana Kocmanová

Na slavnostní přivítání nově narozených občánků do svazku obce bylo pozvaných spolu s rodiči
celkem 11 dětí. Samotného aktu se jich však zúčastnilo pouze 7. Milou společenskou událost, která
proběhla v sobotu 16. dubna ve 14.00 hodin v příjemné atmosféře zasedací místnosti Domova pro
seniory, doprovodily kulturním programem děti ze základní školy s paní učitelkou Janou
Kubíčkovou. Děti také předaly maminkám kytičky a starosta obce krátkým proslovem všechny
povzbudil a rodičům popřál hodně trpělivosti při výchově svých dětí. Nechybělo focení v kolébce a
zápis do pamětní knihy. Tentokrát byly tedy přivítány tyto děti: Sebastian Chraścina, Lukáš
Doležal, Viktor Miroš, Natálie Harmatová, Jan Přikryl, Alena Stoklasová a Julie Prášilová ze
Svésedlic.
Další vítání občánku je naplánováno na podzim v říjnu. Uvidíme, kolik dětí nám zase přibude.
mg

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se na prostranství parčíku vedle budovy hasičské zbrojnice v Přáslavicích
uskutečnilo již tradiční stavění máje. Tuto kulturní akci zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů
v Přáslavicích spolu s obecním úřadem.
Májku i věnec zajistil obecní úřad, výzdobu barevnými stuhami provedly ženy hasičky, a připojila
se i některá přihlížející děvčata, jejichž snahu pomoci jsme zvlášť ocenili. Nesmělo se opomenout
ani na důkladné připevnění 2 maket plastových lahví, které při následném kácení máje ti, kteří
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budou mít štěstí a budou nejrychlejší, za ně výměnou obdrží lahve plné kvalitní lihoviny. Tyto
věnovali starosta obce Přáslavice a velitel SDH Přáslavice.
Přípravné práce i samotné vztyčení a upevnění májky je práce náročná, ale naši hasiči, i přes svůj
pokročilejší věk, jsou sehraná parta a zaslouží pochvalu, jakož i někteří zaměstnanci obecního
úřadu, kteří byli hasičům nápomocni. Tentokrát bylo dosti větrné počasí a vztyčení májky, která se
klátila ve větru, bylo tudíž komplikovanější. Nakonec vše dobře dopadlo, a opentlená májka se
v celé své kráse vztyčila nad budovou hasičské zbrojnice, kde doufáme, že už vydrží až do 4. 6.
2016, kdy bude u příležitosti dětského dne pokácena. Je potřeba ohodnotit sehranou partu ještě
pořád fyzicky zdatných hasičů, i když roky nám všem přibývají a až na pár jedinců jsou to vesměs
muži v důchodovém věku, o to víc si zaslouží uznání. Přihlížejících bylo o něco méně než
v loňském roce, ale ti, kteří přišli, určitě nebyli zklamaní a zvláště pro děti to jistě byl
nezapomenutelný zážitek.
Těšíme se na setkání při následném kácení máje, které bude zároveň součástí oslav svátku Dne dětí,
a věříme, že nám počasí bude přát. Přijďte všichni v hojném počtu!
Hana Černochová

Dne 30. dubna 2016 se na hřišti místního sportovního areálu v Přáslavicích uskutečnilo k zahájení
hasičské sezony 2. kolo požárního sportu za účasti okrsku Velká Bystřice a Tršice. Soutěž
probíhala dle platných pravidel požárního sportu. Soutěže se zúčastnila družstva mužů i žen. První
disciplína spočívala v běhu s překážkami na 100 m, soutěžili jednotlivě muži i ženy. Dráha je
stejná, pouze ženy mají nižší kladinu, do loňského roku byla výška 80 cm, od 1. 1. 2016 je to 70
cm. Každý jednotlivec mohl mít 2 pokusy na 100 m a potom do výsledného času se počítalo 6
nejlepších časů.
Po krátké přestávce a úpravě dráhy se soutěžilo v klasickém požárním útoku, jak jej známe z naší
každoročně pořádané pohárové soutěže. Nejdříve muži na 90 m, následovaly ženy na 70 m. Každé
družstvo provedlo 2 útoky.
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Za okrsek Velká Bystřice soutěžila požární družstva: Velká Bystřice, Hlubočky, Přáslavice,
Svésedlice, Velký Újezd.
Za okrsek Tršice to byla tato družstva: Tršice, Doloplazy , Vacanovice.
Všechna soutěžní družstva se snažila předvést co nejlepší výkon, ovšem nejlépe se zadařilo
Hlubočkám, a to jak mužům, tak i ženskému soutěžnímu požárnímu družstvu. Počasí bylo slunečné
a bylo se určitě na co dívat. Kdo fandí požárnímu sportu, přijďte se podívat a povzbudit soutěžní
družstva na naši soutěž O pohár starosty obce Přáslavice, která proběhne 25. 6. 2016 tradičně na
hřišti místního sportovního areálu v Přáslavicích.
Hana Černochová

V pátek 6. května jsme si u nás v Přáslavicích připomenuli
významný den v historii naší vlasti a to Den vítězství – den,
kdy v roce 1945 skončila 2. světová válka. Spolu s dětmi ze
základní a mateřské školy, našimi občany a vojáky z místního
vojenského útvaru byly k pomníku na náměstíčku obce
položeny věnce a kytice. Děti ze školy měly připra- vený
kulturní program, čtené pásmo, a starosta obce v krátkém
proslovu připomenul události spojené s tímto datem.
Závěrečnou hymnou jsme vzdali hold vojákům, kteří bojovali
a položili život za svobodný život v naší zemi.
mg

„Jenom ať neprší!“ To bylo přání všech, kteří se v pátek 13. května chystali do Vrtova. Pytle byly
připraveny, děti nasadily rukavice a mohli jsme vyrazit. Na „Prostředňáku“ jsme se rozdělili: škola
směr Mrsklesy a školka směr Velká Bystřice. Než se děti vrátily, zaměstnanci obce rozdělali oheň
k opékání kabanosu. Děti vysbíraly dva pytle odpadků, které nalezly kolem Vrtůvky. Opekly si
kabanos, žízeň uhasily limonádou, a i když nebylo nejtepleji, voda ve Vrtůvce tak lákala, že několik
jedinců jí muselo vyzkoušet, a samozřejmě odcházeli s mokrými kalhotami i botami. Snad nikdo
neonemocněl. Kdo si nedal kabanos, dostal oplatek a všichni si odnesli drobný dáreček: reflexní
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pásky na kolo. Malá sprška před jedenáctou hodinou nás trošku vyplašila, ale to už jsme měli
vlastně „hotovo“. Takže všem zúčastněným děkujeme!
mg

Hezké nedělní odpoledne si užili všichni, kteří se
zúčastnili již tradiční květnové akce pro seniory.
22. května ve 14.00 hodin vše odstartovaly naše mažoretky a postupně se předvedly děti ze všech oddělení
mateřské školy a děvčata „tanečnice“ ze základní školy.
Fontána hrála parádně, občerstvení jako vždy výborné a
parket se ve chvilce zaplnil tanečníky. Tak co dodat? Milá, povedená akce a zde několik fotografií
z příjemné atmosféry. Další najdete na našich webových stránkách.
mg
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Jednodenní výlet pro seniory
Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně a zámek Velké Losiny
Dne 25. 5. 2016 cestovní kancelář Za Sluncem ve spolupráci se spolkem SPCCH Přáslavice uskutečnily zájezd do Dlouhých Strání a zámku Velké Losiny. Zájezdem nás provázel průvodce pan
Martin Ivan, který ochotně svými znalostmi vše vysvětloval. Počasí nám přálo, všem se zájezd líbil
a všichni jsme byli spokojeni s dobrou organizací. Těšíme se zase na další spolupráci. Fotografie
k zhlédnutí jsou také na internetu na stránkách www.praslavice.com v záložce Fotogalerie z akcí.

V pátek 20. května skupina cyklistických nadšenců v 8.00 hodin
v Bukovanech odstartovala již XI. ročník cyklistické poznávací
jízdy mikroregionem Bystřička. Projet všech 11 obcí našeho
mikroregionu není žádná legrace. V každé obci je však připraveno
malé občerstvení a tak každý účastník má možnost doplnit energii.
Závěrečné zhodnocení letos proběhlo na hřišti ve Velkém Újezdě.
mg
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V naší školce jsme se zapojili do akce: „ČESKO ČTE DĚTEM“. Tato akce podporuje mimo jiné
psychický rozvoj dítěte, rozvíjí slovní zásobu, učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému,
trénuje paměť, zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači a především formuje u dětí čtecí
návyky a vztah ke knize. Do naší školky každou středu přijde návštěva „pohádkových babiček“ –
paní V. Vodičková, E. Hrinová, J. Burešová a paní V. Dzurianová, které dětem čtou z knih na pokračování: Pohádkový dědeček, Křemílek a Vochomůrka, Vydrýsek.
Děti se vždy na babičky a další příběhy těší, a tímto bych také chtěla všem našim „pohádkovým babičkám“ poděkovat.
Olga Michalíková

JARO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jaro a blížící se léto poskytuje mnoho možností k akcím ve
školce. Velikonoce, Rej čarodějnic, Kladení věnců k památníku
padlých, Svátek maminek, Čištění Vrtůvky…
Z té poslední akce se mi nejvíce líbil výrok: „Paní učitelko,
našel jsem krásný odpadek!“ A taky nadšení v očích dětí, když
našly plný pytel smetí.
Ale já bych se chtěla vrátit ke Svátku maminek. Tento svátek
tradičně oslavuje každá třída zvlášť, aby maminky, které mají
děti ve dvou třídách, nebyly ochuzeny o žádnou z besídek. Ve
„Skřítkách“ jsme pozvali maminky v úterý 3. května. Děti pilně
nacvičily písničky a básničku o mamince a pro maminku,
maminky nachystaly pohoštění a pak už se společně s námi
vrátily do dětství.
Vydali jsme se na výlet – nejdříve jsme se vybavili papírovými
čepicemi proti slunci, zahrály jsme si „Na námořníky“,
maminky jako lodičky zachraňovaly své děti před žralokem,
potom jsme společně chytali myši na lodích („Na kočku a na
myš“), přes úzkou lávku jsme z lodi vystoupili na rozkvetlou
louku, kde jsme si upletli věneček. Děti i maminky vzpomínaly, jakou znají kytičku, největší úspěch
měla masožravá kytka. Potom jsme posvačili – při hře „Na bábovku“ každý zavzpomínal, jaké jídlo
má rád. A pak už nastal čas vrátit se z výletu a tak jsme našli nejlepší dopravní prostředek – traktor
s vlečkou. Chvíli byly traktorem maminky, chvíli děti, a co hlavně – trefili jsme bez úhony zpátky
do školky. A protože jsme byli námořníci, dovezli jsme si na památku akvárium s rybičkami, které
děti společně s maminkami vystříhaly, vybarvily a nalepily. A tak jsme svátek maminek oslavily
v dobré náladě a pohodě.
Zdena Balajková
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PRŮKOPNÍCI PŘÁSLAVSKÉHO FOTBALU
V pátek 13. května 2016 se uskutečnilo slavnostní
setkání hráčů kopané, kteří v roce 1958 zakládali
místní fotbalový klub, nebo později za něj hráli.
Bylo pozváno celkem 29 „veteránů” do nové klubovny fotbalového klubu na rozhledně „Božka”.
Mezi pozvanými hosty byl i starosta obce Ing.
Čestmír Rochovanský, který se omluvil, neboť
byl v zahraničí.
Celou akci organizoval a také řídil jeden z
nejstarších – Mgr. Jozef Gazdag. Fotbalový klub
zajistil sud piva, paní Gazdagová navařila
výborný guláš, aby se všichni hosté cítili co
nejlépe. A bylo na co vzpomínat. Tehdejší podmínky byly opravdu spartánské. Šatny ještě nebyly
postaveny a tak se hráči chodili sprchovat do sklepních prostor u Mačiců na sídlišti. Ale hráli fotbal
s radostí a nadšením, protože v tehdejší době to pro kluky byla jediná zábava. Bylo to také brzy znát
na četnosti mužstev, protože v krátké době bylo založeno „B” mužstvo mužů, dorostů a žáků.
Největším úspěchem klubu v jeho historii bylo druhé místo v kategorii mužů okresního přeboru,
což bylo v celkovém pořadí družstev olomouckého okresu vynikající 19. místo (ze 74 klubů).
Někteří pamětníci, kteří v Přáslavicích několik let nebyli, byli velmi překvapeni krásným
sportovním areálem, kterému vévodí rozhledna „Božka”. Když jsme jim předvedli i novou
automatickou závlahu trávníku, zůstali v úžasu. „To za našich mladých let nebylo!” povzdechli si
někteří.
Já jsem si také postěžoval, že areál a zázemí pro fotbal máme krásný, ale zase nám chybí zapálenost
kluků, kteří by chtěli hrát fotbal. Pokud si toto rodiče dětí neuvědomí a nepřivedou kluky na hřiště,
bude mít za pár let fotbal v Přáslavicích velké problémy. A tak se vykládalo a vzpomínalo na krásné
mládí a začátky přáslavského fotbalu. Popřejme těmto „průkopníkům fotbalu” hodně zdraví a aby
taková setkání měli často a co nejvíce.
Já jen doplním, že druhý den po této slavnosti zajíždělo naše muůžstvo k mistrovkému zápasu na
druhý celek tabulky SK Červenka. Vyhlídky a šance na dobrý výsledek po matném výkonu na
domácím hřišti, kdy jsem s poslední Dlouhou Loučkou pouze remizovali, nebyly velké. Ale hráči si
to uvědomovali a jakoby chtěli odčinit matný výkon. Bylo to úplně jiné mužstvo. Hýřili nápady a
pohybem a soupeře v prvním poločase jasně přehrávali. Brzy jsme kopali penaltu, kterou s jistotou
Michal Kořínek proměnil. Když ještě v prvním poločase přidal stoper Michal Horák hlavou druhý
gól, tušil jsem, že zápas dobře dopadne. Ve druhém poločase soupeř vyrovnal hru, ale my jsme
opět byli šťastnější po další vstřelené brance dalšího obránce Pavla Řondka a zvýšili na 0:3. Domácí
pět minut před koncem snížili na konečných 1:3. Vítězství a tři body jsme si vezli domů. Byla to
sladká tečka a dárek těm, kteří fotbal v Přáslavicích zakládali. „Hoši děkujem!”
František Beláček – předseda FK Přáslavice
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Za Matador Přáslavice Josef Turek
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A

N Ě C O

N A V Í C...

30 let v prodejně na sídlišti
Jak jsem již informoval, 1. 3. 2016 proběhly v naší prodejně menší oslavy s občerstvením
pro zákazníky zdarma. Pro nevšední zájem byly chlebíčky, jednohubky a pivo „grátis“ ještě
další dva dny. Některým zákazníkům tak chutnalo, že požádali o zabalení občerstvení
domů, čemuž jsme rádi vyhověli a přidali i nějakou kulturní vložku.
Jak jsem orientačně od pamětníků zjistil, tak vedoucí prodejny dříve jako p. Blizová, p.
Kašparová, p. Bleha, p. Vinklárková z Olomouce a další šéfové, nepracovali zdaleka všichni
dohromady tolik let v obchodě na sídlišti, jako já jedinec. Jediný, kdo vydržel nejdéle, jako
spolehlivá prodavačka, či zástupkyně, a to plných 31 let, byla p. Božena Ruská.
Našli se i takoví zákazníci, kteří mi gratulovali a říkali, že jsem dobrý, když jsem to s nimi
vydržel. Já to ale vidím opačně. Obdivuji je a jsem rád, že to zákazníci vydrželi tolik let se
mnou.
Zde přiložena fotografie, kdy chléb stál 9,80 Kč ještě za Jednoty a na fotografii žijící
legenda paní Božena Ruská a já.
Jiří Dočkal

Potraviny na sídlišti prodávají kysané zelí volně vážené:
Tuřan zelí
15,- Kč/kg (stále v prodeji)
Otické zelí
20,- Kč/kg (stále v prodeji)
Bystročické zelí
29,- Kč/kg (nepravidelně v prodeji
– vysoká poptávka)
12
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S P O N Z O Ř I
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Sponzor Zpravodaje a dodavatel cedulek „UVAŽTE SI PSA“
CHOVATELSKÉ POTŘEBY
SMÉKAL PETR
zástupce firmy Kamír&Co.
783 54 PŘÁSLAVICE 37
tel.: 585 155 265, 724 809 863
www.kamir.cz, email: smekal.praslavice@seznam.cz
Co můžeme nabídnout chovatelům a zemědělcům?
Firma KAMÍR a Co spol. s r.o. byla založena na podzim r. 1991. Od začátku se specializuje
na služby pro zemědělství, zejména pak na montáže a servis dojící techniky.
Zastupujeme německou firmu na dojení GEA Farm Technologies, Westfalia Surge.
Současně dodáváme potřeby pro chovatele, zejména pak elektrické ohradníky a napáječky.
Ve firmě pracuje 55 zaměstnanců. V České republice máme kromě sídla společnosti v
Pacově pobočky v Českém Krumlově, Litomyšli, Jaroměři, Plzni, Přáslavicích u Olomouce,
Třebíči a na Slovensku v Považské Bystrici a Lučenci.
V podnikatelské soutěži Firma roku 2015 se naše firma KAMÍR a Co spol. s r.o. umístila mezi
10 finalisty. Této soutěže se zúčastnilo celkem 448 subjektů.
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S P O L E Č E N S K Á

Matyáš Antl
Izabel Moravcová

Karel Talanda
Jan Trnavský
Marie Valášková

Vítáme nové občánky!

Čest jejich památce!

ČERVEN
Ludmila Zlámalová
Pavel Gujdan
Miroslava Reichlová
Ladislav Tomeček
Jarmila Stejskalová
Svatava Strejčková
Oldřich Beláček

R U B R I K A

ČERVENEC
92
83
75
70
65
65
65

Emilie Číhalíková
Karla Číhalíková
Josef Bednář
Anna Babicová
Libuše Švestková
Anna Bílá
František Škoda
Milada Bednářová
Marie Nováková
František Urbášek
Ludmila Rubáčková
Marta Talandová
Petr Vrba
Marie Minaříková

96
89
86
86
84
83
82
80
80
80
75
70
70
65

Srdečně blahopřejeme!

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

4. 6.
11. 6.
25. 6.
25. 6.
9. 7.
23. 7.

Dětský den a kácení máje
OÚ+složky
Taneční zábava
SDH
Hasičská soutěž o pohár starosty obce
SDH
Diskotéka
FK
Taneční zábava
TJ Sokol
Den regionu Bystřička spojený s veřejnou
cyklistickou poznávací jízdou regionem Bystřička
(závěr na Daskabátě)
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