OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 21

číslo 4/2017

srpen–září 2017

Vážení občané,
začíná nám druhá polovina prázdnin a dovolených a současně s tím
Vodohospodářská společnost Olomouc začala budovat nové rozvody vody
na obecním sídlišti. Současně Obec Přáslavice zajišťuje rekonstrukci
veřejného osvětlení, nové rozvody datové sítě a opravu rozvodů elektřiny.
Předpokládáme dokončení těchto oprav maximálně do poloviny listopadu
2017. Do uvedeného termínu budou komunikace, chodníky a ostatní veřejné
prostranství uvedeny do původního stavu. Děkujeme všem občanům za
vstřícnost a pochopení při provádění těchto prací.

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

V měsíci srpnu 2017 bude zahájena výstavba kanalizace a vodovodu
v prostoru za Kadlčíkovým, směrem k areálu bývalého JZD. Tato akce má
být ukončena do konce listopadu 2017, včetně vyrovnání stávající
komunikace.

Sponzor

Během prázdnin probíhají plánované opravy v základní a mateřské škole.
Děti v mateřské i základní škole čeká nové vybavení tříd.

Akce v obci

Společenská
rubrika

Dne 19. 8. 2017 Obec Přáslavice pořádá Přáslavské císařské hody, na
které jste všichni srdečně zváni, stejně tak v neděli na hodovou mši do kaple
sv. Rocha v Přáslavicích.
Všem občanům přeji krásnou dovolenou plnou odpočinku a dětem krásný
zbytek prázdnin.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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V Í T E

Ž E...

18. 5. 2017 byli ve Velké Bystřici oceněni zástupci nejlepších měst a obcí
Olomouckého kraje v třídění odpadu za rok 2016. Ve 12. ročníku tradiční soutěže s
názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie
podle velikosti obcí a měst. Naše obec se umístila na krásném 7. místě. Z hlášení
autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. vyplývá, že naše obec vytřídila v roce 2016 a
předala k využití celkem 92,174 tun odpadu. Oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s.
děkuje naší obci a všem občanům za dlouholetou spolupráci a kladný přístup ke třídění odpadu.

Zpráva pro nájemníky bytových domů na sídlišti:
V průběhu měsíců července a srpna bude probíhat v obecních bytech POVINNÁ ROČNÍ
SERVISNÍ PROHLÍDKA PLYNOVÝCH KOTLŮ, které jsou v majetku obce. Prosíme všechny
nájemníky, kterých se to týká, aby sledovali nástěnku ve svém vchodě, kde bude vyvěšen termín a
čas prohlídky. Servis bude probíhat od 10.00 do 19.30 hodin a provádět jej bude pan Jiří Kocman.
V případě zájmu o jiný termín, nebo sjednání konkrétního času prohlídky, se obracejte na tel. č.:
603 278 169. Prosíme o vstřícnost a dodržení termínů, aby do začátku topné sezóny měli všichni
nájemníci své kotle funkční a bez závad. Děkujeme za pochopení.

D Ě N Í

V

O B C I,

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

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
Sobota 3. června 2017, 14.00 hodin, obecní zahrada – to byl počátek dětského dne spojeného
s kácením máje. Úvod patřil našim mažoretkám. Celý školní rok zodpovědně trénovaly a bylo to
vidět na jejich výkonu. Za krásného slunečného počasí v programu pokračovala děvčata ze základní
školy s temperamentním tanečním vystoupením. Se zaujetím je sledovaly i děti z Dětského domova
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z Olomouce, které nás provázely celým odpolednem se svou kapelou a bavily ostatní děti zpěvem,
různými soutěžemi a hrami.

A co bylo pro děti připraveno dále? Mohly si vyzkoušet jízdu na koni, vybláznit se na skákacím
hradě, stříkačkou sestřelit terčík, zasoutěžit si mohly v hodu na panáka nebo v prolézání tunely,
nebo si zastřílet z luku na terč. V kole štěstí je zase čekaly různé odměny a své štěstí si mohli
vyzkoušet i dospěláci – z výhry se radovali stejně jako děti☺. U stolku, kde se malovalo na obličej,
byla pořád fronta – snad byl „zmalovaný“ každý, kdo o to měl zájem.

No a samozřejmě nemohlo chybět i něco na zub. Pečené makrely, grilovaná kýta, uzený kabanos a
cigárko, tvarohové a povidlové koláčky – samé dobroty! A k pití toho bylo taky spousta na výběr.
Kácení májky již tradičně probíhalo u hasičské zbrojnice. Sťata byla zdárně, všichni přežili.
Vítězové plastových lahví, které byly celou dobu pověšené na májce, si je pak s úsměvem na tváři a
s odřenými koleny, vyměnili za ty pravé s obsahem slivovičky a ferneta.

Vyvrcholením příjemného odpoledne byla pěna, kterou zajistili naši hasiči. Děti se vyřádily, některé
byly mokré a špinavé, ale vysmáté. Rodiče toto nadšení asi s nimi moc nesdíleli☺.
Děkujeme všem sponzorům a spolkům, kteří podpořili tuto naši akci pro děti. Doufáme, že se
všichni bavili a byli spokojeni. Za rok zase na shledanou! Budeme se těšit.
(mg)
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VESNICE ROKU 2017 – návštěva hodnotitelské komise

Několik fotografií z návštěvy hodnotitelské komise u nás v Přáslavicích ze dne 14. 6. 2017.

Vesnicí Olomouckého kraje roku 2017 se stala Vápenná
Tisková zpráva z 26. 06. 2017

Zlatou stuhu v soutěži Vesnice Olomouckého kraje letos získala Vápenná. Obec, která je
vstupní branou do regionu Rychleb směrem od Jeseníku, má 1250 obyvatel. Hodnotitelskou komisi zaujala nejen svým vzhledem, ale také třeba spolkovým životem či zpřístupněním turisticky zajímavých lokalit.
„Mám velkou radost. Do soutěže jsme se přihlásili poprvé. Výsledek v podobě vítězství je
určitě oceněním práce a snahy všech obyvatel naší obce. Vápenná uskutečnila
v posledních letech řadu projektů, díky kterým byla vesnice zvelebena a zlepšil se život
občanů,“ řekl starosta Vápenné Leoš Hannig.
Druhé místo obsadil Bělotín a na třetí příčce skončily Haňovice. Každá z obcí dostane od
Olomouckého kraje prémii v podobě sto tisíc korun.
„Rozhodování o vítězi bylo nesmírně složité. Úroveň jednotlivých obcí se totiž v posledních
letech téměř vyrovnala. Letos soutěžily zkušené vesnice i úplní nováčci – žádná z obcí ale
přípravu nepodcenila. Bylo úžasné sledovat tu rozmanitost všeho, čím se obce mohou pochlubit,“ sdělil předseda hodnotitelské komise Jiří Andrýs.
„Těší mě, že se obce do této soutěže stále hlásí. Svědčí to o jejich zdravém sebevědomí a
chuti ukázat ostatním, že se mají čím pochlubit. V minulosti klání o krajskou vesnici, kterého se region účastní už od roku 2003, malinko upadalo. V posledních letech ale zájem
znovu nabral na síle,“ vysvětlil Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
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Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí putuje společně s příslibem dotace od ministerstva pro místní rozvoj do Libiny. Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem získaly Vrbátky. Dub nad Moravou se raduje z Bílé stuhy za činnost mládeže a Modrou stuhou za společenský život byl oceněn Rapotín.
Olomoucký kraj pak ocenil ještě obec Němčice nad Hanou za moderní knihovnické a informační služby, Radvanice za místní spolkový život, Svésedlice za vytváření harmonické
atmosféry pro všechny generace a Grymov za vytváření podmínek pro venkovský komunitní život. Všechny tyto obce dostanou od hejtmanství po padesáti tisících korunách.
„Tvář obcí v regionu se stále zlepšuje. V první řadě je to zásluha samotných obyvatel.
Olomoucký kraj k tomu ale také přispívá – a to prostřednictvím nejrůznějších dotačních
programů, z nichž je možné čerpat peníze na jednotlivé akce,“ zmínil náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Pavel Šoltys.
Mimořádné ocenění hodnotitelské komise získali v Příkazích (za obnovu historické zástavby obce), Čehovicích (za péči o krajinu a veřejná prostranství) a Přáslavicích (za vytváření podmínek pro spolkový a společenský život).
Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova si odnesli: za obnovu kaple sv. Jiří Hlásnice, za
rekonstrukci historického jádra obce Bělotín a za opravu hřbitova Rapotín.
Hodnotitelská komise navštívila každou z patnácti přihlášených obcí v době od 13. do 16.
června. Vesnice měly dvě hodiny na to, aby se prezentovaly tak, jak to vyžadují pravidla
soutěže.
Slavnostní předání všech udělených ocenění proběhne ve vítězné obci Vápenná
v pátek 28. července 2017.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE PŘÁSLAVICE
XVII. ročník
Dne 24. 6. 2017 se na místním hřišti sportovního areálu v Přáslavicích konal již 17. ročník soutěže
hasičských družstev „O pohár starosty obce Přáslavice“.
V 10.00 hodin proběhl slavnostní nástup všech soutěžících družstev, přivítání s přáním, ať se všem
družstvům daří podat co nejlepší výkony a hlavně, ať soutěž proběhne bez úrazu. Celou soutěží nás

jako v uplynulých letech slovně provázel starosta Ing. Čestmír Rochovanský. Kvůli větru bylo
v některých místech hůř slyšet, ale přírodě neporučíme. Občasný větřík alespoň zmírnil veliké
vedro, které sice nevadilo přihlížejícím divákům ve stínu, hůř už to vnímala soutěžní družstva na
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hřišti. Celkem soutěžilo 8 družstev mužů a 5 družstev žen. Dále mimo soutěž provedli požární útok
i starší žáci a staří páni. Ti získali zasloužený potlesk a uznání, přece jen už nejsou nejmladší a čas
25,97 nebyl vůbec, ale vůbec špatný!
Soutěž probíhala v kategorii požární útok a jak již bylo zmíněno výše, zúčastnila se družstva mužů i
žen. Každé družstvo provedlo 2 útoky, pro celkové umístění se počítal pokus s lepším časem. Od
rána bylo nádherné letní počasí a také občerstvení bylo výjimečně bohaté. Jak soutěžící, tak i
návštěvníci si mohli pochutnat na dobrotách z udírny, jako uzená kolena, žebra, grilovaný hermelín
a pečená krkovice. Tyto specialitky nám připravil pan Libor Lízal a s pivečkem chutnaly výborně.
A nyní již k výsledkům jednotlivých požárních družstev.
MUŽI
1. SDH
2. SDH
3. SDH
4. SDH
5. SDH
6. SDH
7. SDH
8. SDH

Měrotín
Svésedlice
Pavlov výběr
Hlubočky
Nenakonice
Droždín
Přáslavice
Přáslavice FK

15,27
15,39
15,97
16,28
16,96
18,73
20,00
82,66

ŽENY
1. SDH
2. SDH
3. SDH
4. SDH
5. SDH

Hlubočky
Přáslavice
Nenakonice
Svésedlice
Velký Újezd

18,63
18,93
19,30
20,26
23,23

Mimo soutěž se zúčastnili staří páni – 25,97 a starší žáci s časem – 31,82.
Všichni se snažil předvést co nejlepší výkony, což ocenili diváci, a hlavně pak pořadatelé, když na
slavnostním nástupu při zakončení soutěže vyhlašovali pořadí a předávali odměny jednotlivým požárním družstvům. Nejlepšímu družstvu SDH Měrotín byl propůjčen putovní pohár starosty obce
Přáslavice.
SPONZOŘI
OÚ Přáslavice, SDH Přáslavice, Ubytování – Eva a Vlastimil Vodičkovi, Čalounictví – Jana a Petr
Rubáčkovi, WALTR stroje s.r.o. – Ludvík Chodil, Jarolímovi – Hostinec Na Dolní, Irena Dosoudilová – Drogerie, Smékalovi – Palírna, Josef Jahn – Stavební firma, Jiří Bartoněk – Autoservis, Ilona
Mikulková – Pohostinství Bumbálka.
Všem sponzorům patří velké poděkování a chceme věřit, že i nadále nám, hasičům, zachovají svou
přízeň i do budoucna. Poděkování si také zaslouží všichni, kteří se na přípravě a uskutečnění tohoto
vydařeného hasičského soutěžního dopoledne dobrovolně ve svém volném čase podíleli. Je doba
prázdnin a dovolených, tak si toto období každý užijme po svém, hlavně pozor na úrazy nejen u dětí
a jako hasiči si přejme, ať nemusíme vyjíždět k žádnému požáru.
Za SDH Přáslavice Hana Černochová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Pátek 30. června 2017 – připomínka posledního dne ve škole. Konečně konec školního roku,
předání vysvědčení a hurá na prázdniny!
Za hojné účasti dětí, rodičů a prarodičů byl celý akt na malém sále obecního úřadu slavnostní, ale i
trošku smutný při loučení páťáků s paní učitelkou Fojtíkovou. Krásný dort, který od dětí dostala,
bude hezkou vzpomínkou. Než se sní☺. Fotografie ale zůstanou…
(mg)

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE…
Ohlédnutí za koncem školního roku v mateřské škole
Vysvědčení jsme v mateřské škole rozdávaly s mírným předstihem, protože poslední den školního
roku nás čekal výlet do ekologického střediska ve Sluňákově. Tam byly pro nás připraveny 3
poznávací programy dle věku dětí na témata: Pavouci, Mravenečkové a Cesta do rajské zahrady, ve
kterých se děti učily vnímat přírodu všemi smysly.
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Se školním rokem jsme se v mateřské rozloučili bubnováním, které strhlo všechny přítomné od
nejmenších dětí až po prarodiče. Chtěla bych zde poděkovat všem, kteří se organizačně podíleli na
zabezpečení tohoto odpoledne od programu až po občerstvení.
Od počátku června až do prázdninového
uzavření mateřské školy docházely do
mateřské školy na „poznávání prostředí“
nově přijaté děti s rodiči. Většinou se jedná
o děti, které v uplynulém školním roce
dovršily teprve 2 let věku. Od roku 2020
již budou mít všechny dvouleté děti nárok
na vzdělávání v mateřské škole. My jich
však přijímáme již několikátým rokem
stále více a více, neboť do školy nyní
odcházely silnější ročníky a mateřská škola
je stále schopna pojmout až 72 dětí.
A protože dvouletým dětem je třeba upravit
prostředí, právě nyní probíhá v budově na sídlišti kompletní rekonstrukce
koupelny a byly objednány nové, menší stoly a židle. Potřeby těchto
nejmladších dětí průběžně zohledňujeme i při doplňování hraček a
pomůcek. Tím samozřejmě nemáme splněno, postupně bude třeba ještě
doplnit další nezbytné vybavení.
Přejeme všem dětem prázdniny plné příjemných nových zážitků a těšíme se
na setkání v novém školním roce!
Za MŠ Eva Spurná, vedoucí učitelka

FK PŘÁSLAVICE – ZPRÁVY
Fotbalový turnaj obcí v Dalekých Dušníkách
Již po osmé se naše fotbalové mužstvo zúčastnilo „turnaje obcí“ v Dalekých Dušníkách. Přihlášeno
bylo pět mužstev: Daleké Dušníky, Druhlice, Přáslavice, Rybníky a Svaté Pole.
Systém turnaje byl určen každý s každým, to znamená, že nás čekalo odehrát se soupeřem 4 zápasy.
1. utkání jsme sehráli se Sokolem Druhlice. Brzy jsme vstřelili branku, získali na klidu a v pohodě
přehráli soupeře a zvítězili 1:3.
2. utkání již bylo vyrovnané. Narazili jsme na domácí tým Daleké Dušníky. První poločas jsme
vedli 2:0 a zdálo se, že soupeř je zlomený. Opak byl pravdou. Domácí zrychlili hru a podařilo se
jim vstřelit branku. Těsně před koncem po krásné kombinaci utkání vyrovnali na konečných 2:2 a
tak přišly na řadu pokutové kopy. Asi stálo štěstí při nás a zvítězili 3:4 a připsali si další bod do
tabulky.
3. zápas byl proti Svatému Poli. Po vyhraném prvním poločase 1:2 jsme přidali další branku a
utkání skončilo našim vítězstvím 2:3.
Ve finále jsme se potkali se soupeřem, mužstvem Sokola Rybníky, které mělo stejný počet bodů
jako náš tým. Bylo logické, že ten, kdo vyhraje, bude vítězem celého turnaje a získá krásný putovní
pohár.
Hra byla zpočátku zápasu velmi opatrná, nikdo nechtěl udělat chybu. Asi v 10. minutě soupeř
vstřelil branku a ujal se vedení. Museli jsme otevřít hru a výsledek se dostavil. Bylo vyrovnáno. Do
poločasu pak padly ještě tři branky, a tak jsme vedli v polovině zápasu 2:3. Ve druhém poločase
jsme přidali další gól na 2:4. Vyčerpaný soupeř po čtyřech zápasech už neměl sílu k vyrovnání, a
tak jsme se radovali z vítězství 2:4 a získali putovní pohár a k tomu sud piva.
K dovršení úspěchu v Dušníkách patří ještě vítězství „staré gardy“, která porazila domácí tým
nejtěsnějším rozdílem 1:0 a dále pak vítězství o nejlepšího střelce turnaje. Tu získal náš hráč –
Radek Vodička, který vstřelil 5 branek.
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Komentář k fotografiím: 1. Konečné výsledky všech odehraných zápasů. 2. Kapitán družstva Josef
Rubáček s pohárem v ruce a zleva Michal Kořínek, Jaroslav Číhalík a Petr Zedek se radují z vítězné
trofeje.
Za FK Přáslavice František Beláček
Tabulka výsledků odehraných zápasů:
Druhlice – Svaté Pole

0:0

(0:0)

Rybníky – Daleké Dušníky

3:1

(0:0)

Druhlice – Přáslavice

1:3

(0:0)

Svaté Pole – Rybníky

0:2

(0:0)

Daleké Dušníky – Přáslavice

2:2

(0:2)

p. 3:4

Druhlice – Rybníky

2:2

(1:0)

p. 0:2

Svaté Pole – Daleké Dušníky

2:0

(1:0)

Daleké Dušníky – SG Přáslavice

0:1

(0:0)

Svaté Pole – Přáslavice

2:3

(1:2)

Druhlice – Daleké Dušníky

3:1

(1:0)

Rybníky – Přáslavice

2:4

(2:3)

p. 8:7

ROZPIS
utkání v kopané – II. třída mužů – ročník 2017/2018
den

datum

hodina

kolo

autobus

soupeř

neděle

6. 8.

16.30

I.

-

Sokol Příkazy – Přáslavice

neděle

13. 8.

17.00

II.

-

Sokol Majetín – Přáslavice

sobota

19. 8.

16.30

III.

-

Přáslavice – S. Dlouhá Loučka

sobota

26. 8.

16.30

IV.

-

TJ Štěpánov – Přáslavice

sobota

2. 9.

16.00

V.

-

Přáslavice – S. Drahanovice

sobota

9. 9.

16.00

VI.

-

Sokol Blatec – Přáslavice

sobota

16. 9.

15.30

VII.

-

Přáslavice – 1. FC Olešnice

neděle

24. 9.

15.30

VIII.

-

FC Hodolany – Přáslavice

sobota

30. 9.

15.00

IX.

-

Přáslavice – SK Šumvald

neděle

8. 10.

15.00

X.

-

S. Velký Týnec – Přáslavice

sobota

14. 10.

15.00

XI.

-

Přáslavice – Horka nad Moravou

sobota

21. 10.

14.30

XII.

-

Sokol Babice – Přáslavice

sobota

28. 10.

14.30

XIII.

-

Přáslavice – S. Újezd u Uničova

sobota

4. 11.

14.00

XIV.

-

Přáslavice – Sokol Příkazy
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ZÁJEZD NA BAŤŮV KANÁL
V sobotu 17. června uspořádal Český zahrádkářský svaz Přáslavice zájezd na Baťův kanál. Námět
zájezdu vzbudil velký zájem nejen členů organizace, ale i nečlenů.
Dopoledne proběhla prohlídka útulného zámku v Buchlovicích. Po bohatém obědě jsme vyjeli
z přístavu ve Spytihněvy výletní lodí Morava na dvouhodinovou plavbu přes zdymadlo na řeku
Moravu. Cesta do Otrokovic a zpět příjemně ubíhala, počasí nám umožnilo vystoupit i na horní
palubu lodi. Podle ohlasů účastníků se zájezd vydařil.
Za ČZS Přáslavice Jaroslava Zimmerová

10

NÁVŠTĚVA U JUBILANTKY
Mezi zavedené tradice, které obecní úřad v Přáslavicích léta udržuje patří skutečnost, že myslí na
starší spoluobčany a nezapomíná na jejich významná životní jubilea. V poštovní schránce nalezne
jubilant obálku s přáním a podpisem pana starosty Ing. Čestmíra Rochovanského, v místním
rozhlase zazní gratulace a rovněž hezká písnička, což oslavence jistě potěší, pokud zrovna rozhlas
poslouchá.
Určitě mi dáte za pravdu, že není nad osobní setkání, přímý lidský kontakt. Popřání všeho dobrého,
předání dárkového balíčku od obecního úřadu, stisk ruky a někdy i objetí, vyvolá na tvářích
oslavenců radost, mnohdy i dojetí. Ne každý je na tom zdravotně dobře. Někdo si ještě vystačí sám,
ale mnozí staří spoluobčané bývají již odkázáni na pomoc svých blízkých. Již nejsou schopni
vykonávat všechny činnosti, na které byli zvyklí. O to více jsou potěšeni, že si na ně někdo
vzpomene, že si mohou popovídat, zavzpomínat, zasmát se, a to je to hlavní. Žádný dárek se
nevyrovná vlídnému slovu, milému úsměvu a pocitu, že s vámi někdo soucítí a je třeba i ochoten
naslouchat. Pokud navíc funguje skvělá a milující rodina, je to to nejcennější, co si může na stáří
přát. Takovou skvěle fungující rodinu, kterou jsme mohli poznat, má i paní Libuše Švestková,
kterou jsme u příležitosti jejího významného životního jubilea 85 let spolu s paní Golovou 15.
července t.r. navštívily. Oslava se konala na zahradě, za slunného letního počasí, v přírodě, samá
zeleň, cvrkot ptáků v korunách stromů, čistý vzduch, prostě pohoda a klid. Jelikož převažovala
mladá generace, bylo i veselo, a ne že by se jen jedlo, pilo a sedělo! Soutěžilo se ve střelbě ze
vzduchovky, také jsme s paní Golovou poprvé držely v ruce luk a šíp a zkoušely jsme střílet. Občas
jsme se i trefily, mladí, a nejen ti, nás povzbuzovali a chválili. Prožily jsme já a paní Golová
příjemné letní sobotní odpoledne v kruhu oslavenkyně a její milující rodiny. Probíralo se kde co,
prohlížely se fotky, vzpomínalo se na časy dřívější i ty hodně dávné, na kamarády, známé, i na ty,
co už mezi námi nejsou. Také jsme se společně na památku s paní Švestkovou vyfotili. Nejvíce mi
utkvěla v paměti její slova: “Život tak rychle utekl, ale pěkně jsme ho prožili, a děvčata, já jsem
měla šťastné a spokojené manželství.“ A to je přece něco nádherného toto slyšet, zvlášť dnes, kdy
se to rozchody a rozvody jen hemží a lidé si neumí najít v této uspěchané době chviličku času si
popovídat, posedět, chvíli se zastavit. Ještě jednou, paní Švestková, děkujeme Vám i Vašim
blízkým za příjemně strávené odpoledne, cítili jsme se jako mezi svými.
Hana Černochová a Libuše Golová
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A

N Ě C O

N A V Í C...

Věděli jste, že v Mikroregionu Bystřička, konkrétně na adrese Hrubá Voda 21,
již pár let naleznete oázu klidu s velkou škálou sportovního vyžití
a zároveň i relaxace?
Ať už je vaše odpověď jakákoliv, Resort Hrubá Voda je zde právě pro vás!
Obec Hrubá Voda patřila v dávnějších časech k vyhledávanému místu návštěvníků ze všech koutů
naší země, ale i například lidem, kteří přicestovali po železnici až z Vídně. Nejinak tomu začíná být
i v posledních letech, kdy se opět tato obec s přibližně čtyřmi stovkami stálých obyvatel dostává do
širšího povědomí lidí.
Resort zde není prvním rokem, za to ale každý rok přichází s minimálně jednou zásadní novinkou.
Pro léto 2017 jsou to dokonce novinky dvě. Tou první je Kamzíkova stezka. Jedná se o systém
překážek ve výšce až třináct metrů nad zemí. O sebe a své děti se však bát nemusíte. Vše jistí
ochranná síť. Takže pokud máte rádi prolézačky, lana, žebříky, či si troufáte na 15 metrů dlouhou
skluzavku, neváhejte.
Druhá novinka se týká těch nejmenších. V červenci se totiž otevírá Dětský svět skřítka Hrubíka.
Děti se zde mohou vyřádit na vodním hřišti. Nečekejte bazén či skluzavky. Tady přichází ke slovu
fyzika a voda jako živel. Vše je ale podáno zábavnou formou. Dětské podzemní bludiště vaše děti
pro změnu seznámí, jak přibližně vypadala těžba v břidlicových dolech. Také lehce vyzkouší jejich
orientační smysl. Ale nebojte, vaše děti se ve štole určitě neztratí nadobro ☺. Součástí hřiště je již
delší dobu fungující 18 jamkové hřiště na minigolf a víceúčelové hřiště, určené míčovým sportům.
Středobodem resortu je Wellness hotel Hluboký dvůr, na jedné straně parkoviště pro 400 aut a
Park sportu na straně druhé.
A co vše v Parku sportu ještě můžete zažít? Oblíbenou atrakcí je bobová dráha. 850 metrů,
rychlost až 45 km/h, v cílové rovince 360 stupňová zatáčka. Nejkrásnější je pohled na svět ze
hřbetu koně, ten můžete zažít formou vyjížďky do okolí přímo na koni, či v kočáře. Nejmenším je
určeno vodění na ponících. Před další várkou aktivit je dobré se posilnit v naší hotelové restauraci
či v hospůdce na bobovce. Zapít vše můžete naším pivem Hrubeer. Směle se potom můžete
vrhnout na další aktivity jako je lukostřelba, disc-golf, bungee, či klasické trampolíny anebo si jen
půjčit kola a vyrazit do okolí. A že jde o opravdu pěkné okolí, co stojí určitě za návštěvu. Například
zřícenina hradu Hluboký a procházka na Rabštýn, či k bývalým břidlicovým štolám. Určitě zavítejte
na celý den. Resort je otevřen úterý až neděle, vždy od 9:00 do 19:00 hodin.
Více zde: www.hrubavoda.cz

12

S P O N Z O R

13

S P O L E Č E N S K Á

R U B R I K A

Alžběta Chmelařová
Bohumil Čep
Marie Slepicová

Denis Kopp
Vítáme nového občánka!

Budeme vzpomínat!

SRPEN

ZÁŘÍ

Františka Hradilová
Božena Michalíková
Jaroslav Vodička
Jan Chraścina
Helena Nováková
Radomír Číhalík

95
80
75
65
65
65

Josef Turek
Václav Číhal
Jarmila Vallová
Františka Šertlerová
Karel Réda
Miroslav Novák
Libuše Řeháková
Vratislav Číhal
Vladimír Kutra
Stanislava Vrbová

91
85
85
75
75
70
70
65
65
65

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

A K C E
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota

5. 8.
19. 8.
19. 8.
20. 8.
2. 9.

V

O B C I:

SRPEN – ZÁŘÍ

VRTOV ZAHRADA
Broncovi
Přáslavské císařské hody
OÚ+složky
Hodová zábava
OÚ+složky
Hodová mše v kapli sv. Rocha v Přáslavicích
Diskotéka
TJ Sokol-florbal

Vydává a tiskne: 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: 1. 8. 2017, evidenční číslo: MK ČR E 15753
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OCENĚNÍ OBCI PŘÁSLAVICE V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2017
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