OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC
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V Í T E

Ž E...

Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné sociální poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat splátkový kalendář,
odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady, asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou
a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14. Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve všední dny od 8.00 do 16.30 hodin.
Kontakty:
Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873
Co jsou vlastně Vánoce? 25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské
říši se odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, která v té době
čekala dítě. „Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do
jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo...“ (Luk 2,1-7). Tak se narodil dlouho
očekávaný a předpovídaný Boží syn, jehož jedním z jmen je „Emmanuel“ = „Bůh s námi“. Vánoce
znamenají, že Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu, aby se s námi solidarizoval, aby s námi zůstával ve
všech našich situacích, a aby každému z nás nabídl cestu k Bohu.
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D Ě N Í

V

O B C I,

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

PODZIMNÍ DĚTSKÝ BAZAR
V sobotu 15. 10. 2016 proběhl na velkém sále obecního
úřadu již tradiční podzimní bazárek. Účast prodávajících
byla velká a letos k nám zavítaly maminky i z jiných
okolních obcí. Na prodej bylo zimní oblečení všech
velikostí i různých trendových značek. Nabízelo se i zimní
sportovní vybavení, hračky, knížky a pomůcky. Utržené
peníze budou použity na nákup mikulášských balíčků pro
děti v naší mateřské školce. Letos bylo na charitu odvezeno sedm pytlů dětského oblečení.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na vaši hojnou účast v příštím roce na bazárku jaro – léto.
Za pořadatele Hana Kocmanová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 22. října jsme se po půl roce opět sešli v zasedací místnosti
Domova pro seniory, abychom přivítali do svazku obce Přáslavice nově
narozené občánky za uplynulé období.
Průběh slavnostního přivítání nám jako vždy zpříjemnily pásmem
básniček a písniček děti ze základní školy spolu s novou paní učitelkou
Mgr. Janou Vojtkovou. Maminkám pak předaly připravené kytičky.
Krátký pozdrav a pár povzbudivých slov přednesl i starosta obce Ing.
Čestmír Rochovanský.
Následné focení v kolíbce se některým dětem vůbec nelíbilo a hlasitě to
dávaly najevo☺. Nakonec to ale všechny zvládly a po nějaké době, až
uvidí pořízené fotografie, budou na tento den spolu s rodiči určitě s láskou vzpomínat. Do pamětní
knihy se zapsali rodiče těchto dětí:
Matyáše Antla, Izabel Moravcové, Tadeáše Vysloužila, Terezy Majtnerové, Adama Žižky – všichni
z Přáslavic, Juraja Čeppa z Kocourovce a Matěje Dirbáka ze Svésedlic.
mg
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO SPOLKU BUKOVANY:
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Na začátek je záhodno říct, že tento spolek vznikl v roce 2012 v Bukovanech díky snaze dobrovolníků a ochotníků, kteří se ve svém volném čase s vypětím všech sil snaží navázat na tradice
ochotnického divadla. Je jen škoda, že takovýchto spolků a organizací není více. Soubor nás poctil
svou návštěvou a svým představením „Strašidlo cantervillské“ v neděli 6. 11. 2016.
Příběh se odehrává na starém anglickém panství, jehož novým majitelem se stane velvyslanec
Spojených států Hiram B. Otis a jeho rodina. Noví majitelé před koupí panství od Lorda Cantervilla
byli varování před strašidlem, které na zámku straší. Jak se posléze ukáže v domě nedobrovolně
straší duch sira Simona de Canterville, který přímo v domě zavraždil svou manželku lady Eleonoru
de Canterville a za velmi záhadných okolností posléze zmizel. Ducha se ale obyvatelé panství zase
až tak nebojí a dělají mu naschvály. Dceři velvyslance Virginií se ho jednoho dne zželí a pomodlí se
za něj. Tím ho osvobodí a sir Simon de Canterville může konečně v klidu spát v hrobě.
Představení bylo obsazeno patnácti herci a dalšími spolupracovníky, kteří zajišťovali zvuk, světla
apod. V představení bylo použité nepřeberné množství kulis a rekvizit. Od stále scény až po takové
maličkosti jako je černý čaj použitý pro představení jako whisky.
Ještě jednou děkujeme Divadelnímu spolku Bukovany za velice příjemné nedělní odpoledne a
těšíme se na viděnou v příštím roce.
md

DEN VETERÁNŮ
Pietní akce po celém světě se konají dne 11. 11. v 11.00 hodin. Také v naší obci jsme se
sešli u pomníku padlých v tento den, a to již v 10.00 hodin. Slavnostní akce se účastnili
děti ze základní a mateřské školy, vojáci z přáslavické posádky, zástupci obce a samozřejmě občané naší obce.
Věnec k pomníku byl položen za obec Přáslavice, za vojenský útvar a také děti vyrobily věnečky,
které k pomníku položily. Děti ze školy vyrobily z papíru rudé květy vlčího máku, které si zúčastnění připnuli na klopy kabátu. Právě květ vlčího máku je symbolem konce 1. světové války a Dne
válečných veteránů.
4

Po krátkých proslovech starosty obce a velitele útvaru děti ze základní školy vystoupily se svým
recitačním pásmem. Poté zazněla státní hymna a pan starosta všem poděkoval a pozval zúčastněné
k malému společnému posezení na obecní úřad.
jč

BĚH SVATÉ KATEŘINY – 5. ROČNÍK
Na Běhu svaté Kateřiny se opět sešli „profíci“ i amatéři. Bavili se všichni.
Přestože od rána vytrvale pršelo a počasí mělo „dušičkový“ charakter, sešlo se na startu pátého ročníku Běhu svaté Kateřiny v Přáslavicích na devět desítek atletů podporovaných řadou nadšených
diváků. Závod byl opět součástí běžeckého seriálu Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a vítězství mezi muži i ženami v něm obhájili loňští premianti.
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. Absolutním vítězem se stejně jako v minulém ročníku stal Václav Bitala z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, který svůj vlastní traťový rekord sice tentokrát nepokořil, i tak ale dosáhl vynika5

jícího času 28 minut a 21 sekund. Druhý skončil Tomáš Steiner z AK Drnovice (28:45) a třetí, stejně jako vloni, Tomáš Navrátil z AK Asics Kroměříž (29:17).
Dokonce už počtvrté se mezi ženami radovala v Přáslavicích z vítězství mnohonásobná mistryně
republiky a dlouholetá česká reprezentantka Petra Kamínková běhající za své bydliště - Svatý Kopeček. Navíc v novém ženském rekordu trati 31 minut a 21 vteřin, jímž brala v absolutním pořadí i
přes kvalitní mužskou konkurenci výtečné sedmé místo. Druhá doběhla do cíle Zuzana Kročová
z SK Hranice (35:35) a třetí vítězka druhého ročníku přáslavického mítinku Jana Matějíková z Ligy
stovkařů Olomouc (37:43).
Mezi 88 zúčastněnými běžci se opět objevila i početná skupina místních borců včetně ředitele závodu Jaromíra Bronce či starosty Přáslavic Čestmíra Rochanovského. Ten si na start přivedl i část své
rodiny, jako jediný z rodu Rochanovských si ale troufl na celou trať, navíc ve velmi slušném čase
53:50. Nejlepším běžcem reprezentujícím obec Přáslavice byl na celkovém 35. místě Lukáš Doležal
s časem 37:31, gratulace však patří všem atletům v cíli.
Počasí sice tentokrát atletice úplně nepřálo, přesto se opět všichni bavili velmi dobře. A to i zásluhou tradičně 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 šestém Běhu svaté Kateřiny, tentokrát v ten „pravý“ den – v sobotu 25. listopadu 2017!
Adam Fritscher, z TJ Liga 100 Olomouc
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE?
V naší mateřské škole jsme do ozdravného pobytu zařadili pobyt v sauně –
„Saunování“, který byl pro děti dobrovolný. S dětmi jsme saunování zahájili
4. 11. V Aquaparku nás velice mile
přivítali a ujal se nás lektor Filip. Děti
se postupně hravou formou seznamovaly s významem sauny, s jejím prostředím, režimem. Učily se pečovat a
hlídat svoje věci, dodržovat stanovený
postup při přechodu ze šatny do odpočívárny. Samotné saunování lektor Filip dětem zpestřoval hádankami, příběhy, lehkou aromaterapií. Při odpočinku se děti učily udržovat klid, vnímat prostředí a atmosféru. Na závěr kreslily své dojmy – co se
mi líbilo, co ne.
Děti se zúčastnily programu „Dravci a jejich život“, který proběhl na velkém sále obecního úřadu.
Zajímavou formou se dozvěděly, jak dravci žijí, pozorovaly tvar jejich těla, jejich pohyb.
Navštívili jsme kino ve Velkém Týnci a shlédli pohádku „Krteček a jeho kamarádi“.
V listopadu jsme s dětmi navštívili „Svíčkárnu“ – zde si rozvíjely kulturně společenské návyky při
praktických činnostech – barvení svíček, lití vosku, plnění sáčků koupelovou solí – prohlubovaly si
estetické cítění a jemnou motoriku.
Děti se zúčastnily kladení věnců ke Dni veteránů – seznámily se s jeho významem a českou hymnou.
S podzimem jsme se rozloučili „Světýlkovou slavností“ – děti si užily průvod se světýlky a zábavné
činnosti na hřišti – soutěžní úkoly, závěrečný tanec.
Olga Michalíková
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ŠACHY V PŘÁSLAVICÍCH
ŠACHOVÉ NOVINKY – dne 24. 9. 2016
byl pořádán šachový turnaj ŠK Matadoor
Přáslavice. Hrál se rapid s časovým limitem
15 minut, na šest kol, vylosované dvojice a
barvy kamenů určil scheveningenský systém. Pěkné prostředí a příjemné setkáni s
přáteli rozhodli, že po krátké polední přestávce se většina rozhodla pokračovat. Každý z hráčů měl tak možnost zahrát si ještě
jednou. Podrobné údaje turnaje uvádí tabulka. Vítěz J. Turek obdržel 1 500,- Kč, druhý V. Ticháček a třetí J. Chrascina dostali
šachovou literaturu, další šachisté si odnesli
upomínkové kolekce hrníčků a skleniček
s logem obce Přáslavice.
ŠACHOVÝ KROUŽEK od 6. 10. 2016 navštěvují Ema Kabelová, Eva Malínková, Jakub Bureš,
Filip Langer, Ondřej Bija a Jaroslav Bartoš. V prvních lekcích jsme opakovali základy a pravidla
hry, pohyb, vzájemnou sílu šachových kamenů, šachovou notaci a názvosloví (pat, mat). Zbytek
času byl věnován hře. Výsledek vzájemných partií žáci srovnali přepočtem bodové hodnoty figur na
šachovnici. Součástí výuky je názorná demonstrace příkladů na magnetické tabuli, procvičování
jednoduchých úloh z diagramů. Jsme na začátku, všichni mají zatím chuť rozvíjet své poznávací
schopnosti, něco se naučit, proto věřím, že se jejich šachová úroveň bude zvyšovat.

ŠK MATADOOR zahájil 5. 11. 2016 Okresní přebor družstev, bohužel prohrou 1:4, s ŠK LukáBouzov B, jediným bodujícím byl J. Chrascina. V následujícím kole jsme zavítali na zápas s ŠK
Žerotín, který loni bojoval o čelné místo v soutěži. První bod velmi rychle získal v miniaturce F.
Coufal. Zaslouží si ji uvést. Partie Kobylka Josef ŠK Žerotín/Coufal František Matadoor Přáslavice.
1.e4 d6 2.Jf3 g6 3.d4 Sg7 4.Jc3 Jh6 5.Sxh6 Sxh6 6.Se2 Jc6 7.d5 Jb4 8.a3 Ja6 9.Sxa6 bxa6 10.0-0 00 11.Je2 Vb8 12.b3 Dd7 13.Jd4 Dg4 14.e5 Dh5 15.Jc6 Sf4 16.Jxb8 Sg4 17.Dd4 dxe5 18.Dc4 Sxf3
19.Dxf4 exf4 20. Ve1 Dg4 21.g3 Dh3 bílý vzdal. Druhý bod přidal J. Turek, potom J. Chrascina na
první šachovnici získal skvělý půl bod s J. Peřinou. Standa na druhé držel dlouho remízu, nečekaně
v obtížné koncovce prohrál. Stejně mu patří dík, že s námi jel. Je často problém se na zápas sejít v
pěti a pokud neobsadíme všechny šachovnice hned v úvodu, můžeme prohrávat, a to se těžko
rozdýchává. Krásnou partii na závěr sehrál Vítek s těžkým soupeřem R. Telaříkem. Rozhodl jeho
klid, dobrý plán, a hlavně přesný propočet. Soupeře jsme porazili 3,5: 1,5.
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UKÁZKA DIAGRAMŮ z Šachové cvičebnice, kterou napsal Martin Beil. Sedm dílů šachovému
kroužku daroval Jan Chrascina. Kopie stran dík užíváme k výuce dětí v šachovém kroužku.
Poděkování patří obecnímu úřadu, který nám to umožňuje.

VĚDĚLI JSTE, ŽE: Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) je desková hra pro dva hráče, v
dnešní soutěžní podobě zároveň považovaná i za odvětví sportu. Vznikla v 15. století v jižní Evropě
úpravou perské hry šatrandž, následníka staré indické hry čaturanga. Šachy se hrají na šachovnici,
čtvercové desce rozdělené na 8×8 polí střídavě černých a bílých. Každý hráč má na počátku hry celkem
šestnáct kamenů šesti druhů: krále, dámu, po dvou věžích, střelcích a jezdcích a osm pěšců. Hráči,
označovaní jako „bílý“ a „černý“ podle barvy kamenů, kterými hrají, střídavě provádějí tahy, tedy
přesuny kamenů po šachovnici. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit.
Říká WIKIPEDIE
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ZAHRÁDKÁŘI PŘÁSLAVICE – VÝSLEDKY Z VÝSTAVY OVOCE A ZELENINY
Český zahrádkářský svaz Přáslavice uspořádal v neděli 2. 10. 2016 Výstavu ovoce a zeleniny, na
které proběhla už třetím rokem soutěž „Košt slivovice“. Výstavy se letos zúčastnilo pouze osm
vystavovatelů, ale přesto se bylo na co dívat. Prostředí malého sálu zdobily výkresy a výrobky dětí
mateřské školy, základní školy i mateřského centra Motýlek. Nechyběla ani soutěž „O nejkrásnější
dýni“. V rámci výstavy bylo provedené i vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“. Do soutěže se letos přihlásilo třicet pět soutěžících, deset soutěžilo v obou kategoriích.
Díky bohaté peněžní dotaci Obecního úřadu Přáslavice mohli všichni soutěžící obdržet odměnu.
Návštěvníci výstavy mohli také ochutnat domácí cukroví naší členky paní Ivany Auffahrtové, nebo
vyhrát i některou z padesáti cen tomboly, do které letos štědře přispěli manželé Eva a Vlastimil
Vodičkovi.
Výbor Českého zahrádkářského svazu Přáslavice děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
výstavy.
ČZS Přáslavice
VÝSLEDKY:
1.místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

O nejkrásnější dýni

Košt slivovice

Jakub a Martin Kopeční
Michael Novotný
Aneta Rochovanská
Kateřina Bartoňková
Klára Vodičková

Pavel Petera – třešeň
Jaroslav Vodička – švestka, mirabelka
Pavel Petera – jeřabina, hruška
Jiří Tlačbaba – meruňka
Petr Smékal – švestka
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Hodnocení předzahrádek a oken v obci PŘÁSLAVICE.
Do soutěže se přihlásilo celkem 35 soutěžících.
Hodnocení bylo provedeno v měsících duben, červen, červenec a září.
Hodnocení prováděli členové Českého zahrádkářského svazu.

OKNA
PŘÍJMENÍ JMÉNO
ARABČUKOVÁ Anna
PAZDEROVÁ Iveta
BELÁČKOVÁ Pavla
ŽIŽKOVÁ Ludmila
BÍLÁ Hana, ARABČUKOVÁ Iveta, VODIČKOVÁ Eva,
PODIVÍNSKÁ Eva, ČÍHALÍKOVÁ Hana,
ROCHOVANSKÁ Eva
ŠČUDLOVÁ Jarmila, STAROBOVÁ Zuzana,
DOSTÁLOVÁ Božena, JAHNOVÁ Jana,
ROCHOVANSKÁ Marie, KROPÁČEK Jan, MŠ sídliště,
ČOV Přáslavice

pořadí
1
2
3
3

odměna
500
400
300
300

4

200

5

100

pořadí
1
2
3
3
3

odměna
500
400
300
300
300

4

200

5

100

pořadí

odměna

1
2
3
4
5
5

500
400
300
200
100
100

PŘEDZAHRÁDKY
PŘÍJMENÍ JMÉNO
PETEROVÁ Marie
VODIČKOVÁ Eva
ŠČUDLOVÁ Jarmila
JAHN Josef ml.
PODIVÍNSKÁ Eva
ROCHOVANSKÁ Marie, DOSTÁLOVÁ Božena,
MALÍKOVÁ Lucie, ČÍHALOVÁ Helena, MŠ sídliště
STAROBOVÁ Zuzana, ROCHOVANSKÁ Eva,
BELÁČKOVÁ Pavla, BÍLÁ Hana, JAHN Josef st.,
SMUTNÁ Miroslava, KROPÁČEK Jan

VYSTAVOVATELÉ
PŘÍJMENÍ JMÉNO

ZATLOUKAL František
HRADIL František
HYMR Jiří
ČERNOCHOVÁ Hana
AUFFAHRTOVÁ Ivana
VODIČKA Jaroslav
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S P O L E Č E N S K Á

Daniel Najman
Sofie Vlčková
Amelie Škarecká
Adam Pazdera
Anna Langerová
Vojtěch Vicenec

R U B R I K A

Eva Bayerová
Tricia Hradilová
Božena Blahušková
Budeme vzpomínat!
Vítáme nové občánky!

PROSINEC
Ludvík Dufek
Marie Langerová
Drahomíra Andělová
Jarmila Langerová
Anežka Jahnová
Eva Mikulková
Zdenka Hajtlová
Ivana Auffahrtová
Milan Konopčík
Jan Bartoněk

LEDEN
87
86
84
83
82
75
75
70
65
65

Emma Benešová
Blažena Kubáčová
Jan Hausner
Jarmila Kutrová
František Wolf
Jarmila Konopková
Marie Hymrová
Božena Mücková
Eva Dvořáková
Zdeňka Bednaříková
Vladimíra Zemánková

89
84
82
81
80
80
75
70
70
65
65

Srdečně blahopřejeme!

sobota
pátek+sobota
úterý
pondělí
sobota
neděle
sobota
sobota

3. 12.
9.-10. 12.
20. 12.
26. 12.
31. 12.
8. 1.
21. 1.
28. 1.

Punčiáda s hudbou
Vánoční výstava
Vánoční setkání u stromečku
Štěpánská zábava
Silvestr ve Vrtově+ohňostroj na hřišti
Tříkrálová besídka
Obecní ples spojený
s Plesem mikroregionu Bystřička
VRTOV FEST

SDH - ženy
OÚ+ZŠ+MŠ
OÚ+ZŠ+MŠ
T. Kopečný
OÚ
OÚ+ZŠ+MŠ
OÚ+mikroreg.
bratři Broncovi
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