OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 20

číslo 5/2016

říjen – listopad 2016

Vážení spoluobčané,
dětem i rodičům skončila pohodová doba prázdnin a dovolených a začal
nový školní rok. S novým školním rokem se probudila i naše ministerstva a
dotace, které slibovali na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na rok
2017, opravdu vyhlásili. Obec má možnost žádat o dotaci na výstavbu
cyklostezky z Přáslavic do Doloplaz a na vybudování přechodu pro chodce
na křižovatce u hodin. Bohužel majitelé přilehlých nemovitostí u křižovatky,
kde má přechod být realizován, s tímto buď nesouhlasí, nebo se dosud
nevyjádřili. Obec tak přijde, ne vinou zastupitelů, o možnost vybudování
přechodu a tím o zajištění vyšší bezpečnosti chodců, především dětí, při
přecházení státní komunikace.
V současné době probíhá snižování počtu poštovních úřadů na menších
vesnicích, které nejsou dle vyjádření České pošty s.p. výdělečné. Česká
pošta s.p. na těchto pobočkách je ztrátová a z tohoto důvodu tyto pobočky
chce buďto zrušit nebo převést na tzv. Partner pošty, kde budou zajištěny
veškeré služby jako doposud. V případě, že by obec na Partner poštu
nepřistoupila, může tuto provozovat podnikatel nebo i soukromá osoba.

Cena: 5,- Kč
Z obsahu
zpravodaje:
Víte, že...
Dění v obci,
mikroregionu
A něco navíc
Sponzor
Společenská
rubrika
Akce v obci

Protože se jedná o službu pro občany, zastupitelé schválili provozování
Partner pošty přesto, že víme, že tato služba bude ztrátová. V současné
době probíhá jednání mezi Českou poštou s.p. a Obcí Přáslavice a
předpokládám, že občané změnu vůbec nepocítí.
Všem vám přeji krásný podzim.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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V Í T E

Ž E...

Novela zákona o přestupcích účinná od 1. října 2016 nepřináší v oblasti nočního klidu žádné
podstatné změny; jedinou změnou je změna formy stanovování výjimek z doby nočního klidu.
Musím Vás proto ubezpečit, že obce a města nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o
regulaci nočního klidu; mají však možnost v případě existence výjimečných akcí celoobecního
významu v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky zkrátit či
nevymezit. Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis
neomezuje jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani
jiného orgánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22.00
hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid. V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22.00
hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou zákonem o přestupcích.
Případné výjimky z nočního klidu musí být předem schváleny zastupitelstvem obce a určeny
obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech celoobecního významu si tak jako doposud
rozhoduje sama obec.
Výňatek z dopisu:
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
Klub seniorů – 6. 9. 2016 výbor SPCCH jako patron Klubu seniorů zahájil po prázdninách znovu jeho provoz. Klub seniorů bude otevřený pro všechny seniory vždy každé úterý od 14.00 do 17.00
hodin. Srdečně vás všechny zveme na pěkné posezení, zábavu, hry, karty a jiné. Při příznivém počasí je možnost posezení na zahradě – máme tam zabudované 2 stroje na cvičení. Na občerstvení
si můžete koupit kávu nebo čaj. Při nepříznivém počasí máme uvnitř dva rotopedy.
Přivítáme všechny seniory, rádi je uvidíme, popovídáme si s nimi o jejich problémech, když budeme moci v něčem pomoct, rádi pomůžeme. Obsloužíme vás k vaší spokojenosti. Těšíme se na vaši
účast.
Výbor SPCCH
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M I K R O R E G I O N U...

PŘÁSLAVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY
Krásné sobotní odpoledne 20. srpna 2016, počasí jak na objednávku, všichni účinkující připraveni,
v prodejních stáncích něco na zub a na žízeň také k dispozici, takže, můžeme začít☺.
Vše odstartovaly naše mažoretky – i když moc netrénovaly, jelikož byly prázdniny, nebylo to vůbec
poznat. POUPATA, tancující seniorky z Majetína, nebyly na našich hodech žádným nováčkem a
pokaždé nás něčím novým překvapí.

Zato poprvé u nás vystupovaly tanečnice ze skupiny ENOLA DANCES. Jejich podmanivé tance
zaujaly nejen panské osazenstvo. Byla to hezká podívaná. Přislíbily účast i na lednovém plese.

Na hodech nesmí chybět šermíři a letos k nám zavítala šermířská skupina NON SANCTI z
Olomouce. Veselé pradlenky se předvedly v historickém tanci a mládenci zase v dynamickém
pásmu ukázali několik soubojů a zbraní.
Některé zbraně si vyzkoušely i přihlížející děti a nebály se je použít i „naostro“ v souboji.
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Výuka irských tanců měla také svoje nadšence. No a „zmalovaný“ obličej neměly jenom děti,
nechali se zlákat i dospěláci. Koník za humny si také užil svoje☺. Celé odpoledne doprovázel
různými vstupy Michal Sedláček a kapela FANTAJM večerní zábavou završila hodové veselí.
mg

FOLKLOR – ZAHRANIČNÍ SOUBOR Z INDONÉSIE
V pátek 2. září 2016 v podvečer zavítal do naší obce zahraniční folklorní soubor STKIP SEBELAS
APRIL z Indonésie – účastník právě probíhajícího Lidového roku ve Velké Bystřici. Za příjemně
letního počasí nám členové souboru na obecní zahradě předvedli své umění. Krásné exotické tance,
k tomu pestrobarevné kostýmy, zvláštní hudbu a zpěvy – opravdu se bylo na co dívat. Závěrečný
tanec si vyzkoušeli i diváci, a všichni rádi zapózovali na společné fotografii.
mg
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Něco o souboru: soubor STKIP SEBELAS APRIL pochází až z dalekého ostrova Jáva. Jeho členy
jsou studenti stejnojmenné univerzity v provincii Sumedang na západní části ostrova. Jejich tance
pocházejí nejen z Jávy, ale také z Bornea, Bali, Sumatry nebo Papuy. Soubor účinkoval na mnoha
festivalech v domácí Indonésii, ale také v zahraničí, například v Japonsku, Jižní Koreji, Vietnamu i
v Evropě.
Vedoucí souboru: Arly Budiono

VRTOV – ZAHRADA – 6. 8. 2016

Chtěl bych poděkovat obci, že nám umožnila tuto akci pořádat. Byla velmi povedená a myslím, že i
lidem, co došli, se hodně líbila. Určitě v ní budeme chtít pokračovat.
Za pořadatele: Martin Bronec
Více fotografií na:
https://www.facebook.com/Vrtov-Zahrada-1060742880651420/?fref=ts

ZŠ – ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Škola začala…
Ve čtvrtek 1. září nastal pro naše prvňáčky dlouho očekávaný okamžik. Za krásného slunečného
rána se s novotou zářícími aktovkami, spoustou očekávání a možná i kapičkou obav vydali vstříc
svému prvnímu školnímu dni. Určitě se také těšili, že se stejně jako jejich starší spolužáci opět
setkají se svými kamarády. Do slavnostně vyzdobených tříd ve stávajících prostorách i do nově
vzniklé (2.) třídy přišel žáky pozdravit a povzbudit ke školní práci také pan starosta.
Prvňáčků nám nastoupilo 14 a vzhledem k
tomu, že odcházející žáci 5. ročníku byli jen
3, stala se naše škola po několika letech opět
pětitřídní, což znamená, že každý ročník je
vyučován v samostatné třídě. Celkový počet
žáků je tedy 65. S touto skutečností souvisí
také personální změny v naší organizaci.
Nově byla přijata paní učitelka Mgr. Lenka
Tozziová a Mgr. Jana Vojtková. Škola opět
nabízí keramický kroužek, mažoretky ve
spolupráci se zřizovatelem a kreativní činnosti
(zpěv, recitace apod.), které také slouží k
prezentaci na veřejnosti při slavnostních
příležitostech.
Mgr. Milan Urbášek
Mgr. Eva Fojtíková
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE?

I tento školní rok nás budou provázet učením pohádková témata, tentokrát na námět příběhů z knihy
Rok s krtkem. V měsíci září máme téma „Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád“. Děti se
prostřednictvím pohádky seznamují s krtečkem a poznávají jeho, ale také svoje nové kamarády.
První společná akce pro děti a rodiče se uskutečnila 13. září. Tradiční fotbalové odpoledne proběhlo
za krásného slunečného počasí. Děti měly možnost pod vedením fotbalistů z Přáslavic si vyzkoušet
fotbalovou rozcvičku, zahrát fotbal a penaltu. Celá akce se vydařila, všichni si to krásně užili. Děti
na závěr čekala sladká odměna.
22. září proběhlo v letošním školním roce první divadelní představení pro děti s programem „Jak
dráček našel kamarády“.
A co nás čeká na podzim? V měsících říjnu a listopadu se děti mohou těšit na setkání s dravci, další
divadelní představení a společně s rodiči na Světýlkovou slavnost.
Kromě bohatého programu dle našeho Školního vzdělávacího programu mají děti možnost „po
vyučování“ navštěvovat v prostorách MŠ i mimo ni zájmové kroužky pořádané jinými firmami.
V září byl pro zájemce zahájen kurz bruslení, který probíhá každé pondělí dopoledne na hřišti a
prostranství kolem. Od října se podle počtu zájemců „rozjedou“ další kroužky, ze kterých mohou
rodiče už nyní vybírat: taneční kroužek TŠ Coufalovi, mažoretky, Tancujeme s angličtinou,
sportovní kroužek, saunování v Aquaparku, případně další.
Mgr. Pavla Tomančáková, učitelka MŠ

ZAHRÁDKÁŘI PŘÁSLAVICE - VÝLET
Český zahrádkářský svaz Přáslavice uspořádal v sobotu 17. září pro zájemce z řad členů i nečlenů
zájezd do Punkevních jeskyní, který byl doplněný prohlídkou zámku v Blansku. Zájezd se vydařil,
počasí nám přálo.
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Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu např. sběr prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic přímo od domu
nebo pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny typy sběrů.
Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to
když je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových
obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby. Do 120litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných
PET lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.
Hmotnost
1,2 kg nepošlapaných PET
3,5 kg pošlapaných PET

Příjmy
1,2 * 5 = 6 Kč
3,5 * 5 = 17,5 Kč

Náklady
12 Kč
12 Kč

Zisk / Ztráta
6 – 12 = Ztráta – 6 Kč
17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou - 6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET
lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně předá
k recyklaci 40 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců, a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit na
poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste
z tohoto článku moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na Facebooku
nebo na Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty pošlapaných obalů.
S pozdravem Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

Třídím pohodlně
Šetřím peníze
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I vaši občané mohou využít
naše služby
Cítíte se doma během dne
osaměle, potřebujete kontakt s
vrstevníky či si jen zacvičit, procvičit paměť a jiné? Pak je naše
Centrum pro Vás ideálním místem.
Dovolte mi představit Vám naší
organizaci Sociální služby pro
seniory Olomouc, která je zřizovaná Olomouckým krajem, a
která sociální služby poskytuje již
více než 45 let. Někteří z vás již
využívají naše služby. Ráda bych
upozornila na Centrum denních
služeb, které oficiálně pod tímto
názvem funguje již od 1. 1. 2007
a navazuje na více než 20letou
tradici denního pobytu a střediska
osobní hygieny. Služby poskytované na centru denních služeb
jsou určeny pro seniory a osoby
s chronickým duševním onemocněním s různou formou
DEMENCE (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy
nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) ve věku od 50 let, které mají
sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé mohou využít denní pobyt či jen služby hygienické péče.
Provozní doba Centra je v pracovní dny 6:30-18:00 hod. a v sobotu 7:30-14:00 hod. Nabízíme i
dopravu do Centra a zpět.
V rámci denního pobytu nabízíme různé aktivity. Konkrétně se jedná například o:





cvičení jemné a hrubé motoriky, udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti,
reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, …), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení…
logopedická cvičení, společné nebo individuální čtení, procházky do okolí, společné
oslavy narozenin, apod.
Při péči využíváme různých nových a moderních poznatků práce se vzpomínkami, stimulace pěti smyslů – Snoezelen koncept, canisterapie a další.

Bližší informace získáte u vedoucí centra Mgr. Veroniky Hojgrové na telefonu 585 754 615,
724 873 077 či sociální pracovnice Lenky Hrabcové, DiS. na telefonu 585 435 858.
Využít můžete i webové stránky www.sluzbyproseniory.cz .
Naše Centrum se nachází na adrese Rooseveltova 88a, Olomouc-Nové Sady.
Těšíme se na Vás!
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Blíží se letošní volby do Senátu Parlamentu ČR
Na podzim 2016 se uskuteční volby v senátním obvodu číslo 61, do
kterého patří i vaše obec. Jsem rád, že jsem v uplynulém období měl
možnost jako senátor za Olomoucko spolupracovat jak s vedením
obcí, tak i dalšími lidmi podílejícími se na životě v regionu. Patří k nim
například dobrovolní hasiči, ale také sportovci, různé spolky a řada
individuálních dobrovolníků. Rád bych jim touto cestou za uplynulých
šest let poděkoval. Bez nich by byl život na našem venkově mnohem
chudší a jednotvárnější. Jako senátorovi, který dosud ve volebním
obvodu vykonává mandát, mi připadla úloha seznámit vás se
způsobem hlasování.
1. kolo voleb
První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 7. a
8. října. Občané v příslušném obvodu dostanou volební lístky do
svých poštovních schránek.
Otevření volebních místností
Pátek
Sobota

7. října
8. října

14:00 - 22:00 hodin
8:00 - 14:00 hodin

2. kolo voleb
Druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 14. a 15. října. Volební lístky se ve druhém kole do
schránek neroznášejí, voliči je dostanou přímo ve volebních místnostech.
Nezapomeňte jít k volbám i ve 2. kole!
Otevření volebních místností
Pátek
Sobota

14. října
15. října

14:00 - 22:00 hodin
8:00 - 14:00 hodin

Senát v uplynulých letech prokázal, že je důležitou částí ústavního systému, když se mu podařilo
napravit řadu nepřesností a chyb v zákonech přicházejících z Poslanecké sněmovny.
Podpořte proto jeho práci svou účastí ve volbách, ať už chcete dát svůj hlas komukoliv.
Ing. Martin Tesařík, senátor za Olomoucko

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016. Občané – voliči dostanou 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky do svých poštovních schránek.
Otevření volebních místností
Pátek
Sobota

7. října
8. října

14:00 - 22:00 hodin
8:00 - 14:00 hodin

Místem konání voleb pro voliče bydlící v Přáslavicích a v části Kocourovec, jak do Senátu
Parlamentu ČR, tak do Zastupitelstva Olomouckého kraje, je zasedací místnost Obecního úřadu
v Přáslavicích, č.p. 23, 783 54.
Kdo z občanů má zájem VOLIT DO PŘENOSNÉ URNY, ať toto nahlásí na obecní úřad na tel.:
587 408 870 nebo 733 624 151.
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ČESKOSLOVENSKÁ OBEC
LEGIONÁŘSKÁ
Tisková zpráva Československé obce legionářské
Legiovlak poprvé přijíždí do Olomouckého kraje
Legiovlak na závěr druhého roku svého putování po České republice zamíří do Olomouckého kraje. Během října a
listopadu navštíví města Hranice, Olomouc, Prostějov a Přerov. Legiovlak s již 13 zrekonstruovanými vagony,
představujícími život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války, přijede do železniční
stanice Hranice na Moravě 3. října.
Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, připomíná 100. výročí boje československých legií za
samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha
dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku, a zavítala už i krátce na Slovensko.
V současnosti se Legiovlak skládá z 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů
přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Průjezd kolem světa domů
do Československa si legionáři často museli vynutit tvrdým bojem s bolševiky a vlastní krví.
„Olomouci svou návštěvu již dlouho dlužíme, zdejší společnost ABmodel totiž renovovala tři z našich
vagonů a to vagon štábní, zdravotní a krejčovský,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 a
dodává: „Pokud vše vyjde, do Olomouce bychom mohli přijet i s posledním zrekonstruovaným vozem,
kterým bude luxusní vagon pro ubytování důstojníků. Jeho rekonstrukce byla nesmírně náročná.“ Nový
vagon bude upraven jako zázemí pro velitele, a každý návštěvník bude moci porovnat, jak na tom byli prostí
vojáci v tzv. těpluškách, kde bývalo ubytováno až 16 mužů, oproti důstojníkům v téměř salonních vozech.
Legiovlak bude přímo v Olomouci i 28. října, důstojně tak doplní plánované oslavy státního svátku.
Program Legiovlaku:






Hranice na Moravě
Olomouc
Prostějov
Přerov
Zábřeh

3. - 10. 10. 2016
13. – 28. 10. 2016
31. 10. – 6. 11. 2016
7. – 13. 11. 2016
29. 11. – 4. 12. 2016

Legiovlak představuje naši vojenskou historii nejen široké veřejnost, ale zaměřuje se především na školní
mládež, které je sto let stará historie poněkud vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové prohlídky, na
které se lze dopředu objednat na e-mailu skoly@legiovlak.cz nebo na tel. 734 315 642 a domluvit si přesný
čas. Každý návštěvník může na Legiovlaku zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka ve
vagonu, který je označený jako Plukovní prodejna, dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i
díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí.
Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 2 000 karet legionářů. Expozice Legiovlaku
je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8:00 do 16:00 a o víkendech od 9:00 do 16:00.
Komentované prohlídky s průvodcem pro veřejnost bez objednávky začínají každý den od 13:00 a opakují
se v pravidelných hodinových intervalech.
Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a
návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje. Soupravy
legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v
pohybu. „Kromě zmíněného důstojnického vozu jsme letos rozšířili i o kinosál Osvětového odboru odbočky
Československé národní rady na Rusi, ve kterém budeme promítat dobové dokumenty a filmy,“ říká
Charfreitag. Návštěvníci si tak dále budou moci prohlédnout ambulanci polní pošty, nejspolehlivější
prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, kovářský vagon s obráběcí dílnou, krejčovský
či štábní vůz. Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený
dělem a kulomety, štábní vagon pro plánování operací či plošinové vozy s materiálem včetně obrněného
automobilu Austin. Další informace najdete na webu www.legiovlak.cz.
Kontakt pro média: Miloš Borovička, tiskový mluvčí, borovicka@csol.cz, 602 519 828
Jiří Charfreitag, tajemník projektu, legie100@csol.cz, 734 851 530
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Malé zamyšlení nad životní jistotou - plynem
Zemní plyn je jedna z jistot dnešní doby, která nám naprosto tiše a spolehlivě slouží, topí, vaří, a v nemálo případech i pohání naše vozy.
Aby tomu tak bylo i nadále, je ovšem potřeba věnovat jistou pozornost údržbě zařízení, které plyn v jeho síle krotí. Nemalou roli v této situaci řeší
prevence. Mnozí z nás berou zemní plyn jako něco, co jen nenápadně vyvanuje z hořáků sporáků a karem, nicméně málo kdo ví, co je příčinou tak
lehkého vánku, jež nezpůsobí žádnou škodu, nýbrž je jen užitečným sluhou. Toto srdce celého děje je „Regulátor zemního plynu“.

regulátor Alz-6U

regulátor RP-6

Teď si asi kladete otázku: Co s tím má prostý občan společného? Odpověď je nasnadě: Naprosto vše.
Mnozí z nás žijí v představách, že vše, co se nachází ve skříni „Hlavního uzávěru plynu“, lidově HUP, patří do majetku distributorské společnosti, a ta
má přece povinnost se o tyto zařízení starat. Bohužel tomu tak není, HUP je v majetku vlastníka odběrného plynového zařízení a veřejnost o této
skutečnosti nemá v drtivé většině ani ponětí. Ted´ přichází na řadu drobné poučení o skutečném stavu věci:
Hlavní uzávěr plynu (HUP) je uzavírací armatura, která odděluje odběrné plynové zařízení (OPZ) od plynovodní přípojky. HUP je součást OPZ.
Co je to Odběrné plynové zařízení (OPZ)?
Veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu (HUP) až k zařízení pro konečné využití plynu. Vyjma plynoměru.
Čí je hlavní uzávěr plynu (HUP)?
Vlastnictví HUP je stanoveno zákonem č.458/2000 Sb., v platném znění v §2, odst. 2, písm. b), bod 5 – HUP je v majetku vlastníka odběrného plynového zařízení.
Zdoj: https://www.rwe.cz/ds/ds-operativni-sprava-siti-11421/

V nemálo případech vypadá HUP opravdu zanedbaně a přitom z pozice regulátoru plynu jde o sofistikované zařízení s jemnou mechanikou, která má
stěžejní roli ve snižování tlaku plynu ze středotlaku (0,5-4 Bar) „jen pro názornost v pneumatikách auta je tlak 2,2 Bar“ na nízkotlak (0,02 Bar), což je
redukce na jednu setinu původního tlaku!

1 – středotlaká plynovodní přípojka
2 – hlavní uzávěr plynu HUP
3 – regulátor zemního plynu
4 – plynoměr
5 – nízkotlaké potrubí, přívod k odběrnému plynovému zařízení OPZ

1 – středotlaká plynovodní přípojka
2 – hlavní uzávěr plynu HUP
3 – regulátor zemního plynu
4 – nízkotlaký přívod do plynoměru
5 – plynoměr
6 – nízkotlaké potrubí, přívod k odběrnému plynovému zařízení OPZ

Co z této skutečnosti vyplývá?
Jelikož „regulátor zemního plynu“ je ze své podstaty „vyhrazené plynové zařízení“, které splňuje přísná kritéria zkoušek a jejich výsledky jsou podloženy certifikáty Strojírenského zkušebního ústavu s.p. Brno ( CZ ), kde všechny parametry jsou garantovány na zkušebních zařízeních výrobce, která
splňují požadavky státní zkušebny, ČSN EN 12279 a TDG 60903, vztahují se na něj jisté nároky na preventivní pravidelnou kontrolu funkce, která je
definovaná legislativou minimálně jednou za tři roky. V této chvíli asi přichází otázka: Co tato skutečnost pro mne znamená?
Tady je malý výčet možných důsledků:
Nesprávná funkce regulátoru má za následek proniknutí středotlaku do přívodu odběrného plynového zařízení (OPZ), na který spotřebiče nejsou dimenzovány – například destrukce plynového kotle.
Absence již zmíněných kontrol a tudíž nemožnost doložení kontrolních a revizních zpráv u soukromých subjektů vystavuje tyto riziku postihu při nenadálé události související s regulační technikou ve smyslu „obecného ohrožení“. A v neposlední řadě neplnění pojistné události ze strany pojišťovatele,
neb zmíněné zprávy jsou nedílnou součástí podkladů pro likvidátora pojišťoven.
GMR GAS® s.r.o. jako tradiční výrobce vyhrazených plynových zařízení (regulátorů zemního plynu)
– RP-6, RP-10, Alz-6U, Al-z8, vzhledem k velkému časovému odstupu montáže plynových regulátorů při plynofikaci a jejich prokazatelnému stáří,
důrazně vyzývá k zahájení u soukromých subjektů k výše zmíněným kontrolám a pravidelné údržbě těchto zařízení.
Kontrola spočívá v ověření těsnosti spojů a membrány, kontroly výstupního a uzavíracího tlaku, funkce pojistného ventilu a bezpečnostního uzávěru,
časová náročnost na kontrolu v tomto rozsahu činí cca 30 min. V souvislosti s kontrolou funkčnosti a Vašeho klidného spánku se s důvěrou obraťte
na místního servisního technika p. Ladislava Švédu, tel: +420 775 072 911, svedalada@centrum.cz
Ve Skutči 1.8.2016
Servisní technik:

p. Ladislav Švéda
svedalada@centrum.cz
tel: +420 775 072 911

Provozovna:

GMR GAS® s.r.o.
Husova 691
539 73 Skuteč, CZ
www.gmrgas.cz
info@gmrgas.cz
tel: +420 775 556 107
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Tereza Majtnerová
Juraj Čepp
Adam Žižka
Vítáme nové občánky!

ŘÍJEN
Milada Zemánková
Václav Langer
Alžběta Chmelařová
Eva Bosáková
Vladislav Škoda
Jiřina Zbořilová
Milena Číhalová
Jan Glauder
Zdenek Matečka
František Hradil
Jan Mück
Věra Hudečková
Jozef Rožman
Pavel Runták
Jiří Přidal

LISTOPAD
89
87
87
86
84
84
83
81
70
70
70
65
65
65
65

Josef Zdařil
Jiřina Blažková
Drahomíra Audyová
Jozef Hrin
Vladimír Menšík
Jana Burešová
Jan Matoušek

87
86
83
75
70
70
70

Srdečně blahopřejeme!

neděle

2. 10.

sobota
sobota
neděle
pátek
sobota

15. 10.
22. 10.
6. 11.
11. 11.
19. 11.

Výstava ovoce a zeleniny
+ Košt slivovice 2016
Podzimní bazárek
Vítání občánků
Divadlo: Strašidlo Cantervillské
Den veteránů
5. běh sv. Kateřiny

Zahrádkáři+OÚ
SRPŠ MŠ
OÚ+ZŠ
DS Bukovany
OÚ+ZŠ+vojsko
OÚ+J. Bronec

Vydává: Obec Přáslavice, 783 54 Přáslavice 23, IČ: 00576255, DIČ: CZ00576255, tel.: 587 408 870
e-mail: obecpraslavice@email.cz, www.praslavice.com
datum vydání tohoto čísla: 30. 9. 2016, evidenční číslo: MK ČR E 15753
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