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říjen–listopad 2017

Vážení občané,
o prázdninách byla zahájena rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a
zemních rozvodů elektriky na obecním sídlišti. S tím je spojené velké
omezení zde žijících obyvatel z důvodu dlouhodobě rozkopaných chodníků,
parkovišť a cest. Bohužel stávající legislativa neumožňuje rekonstrukci
vodovodu najednou, ale je nutno nejprve vybudovat a zkolaudovat hlavní
řad a teprve následně mohou být dokončovány přípojky do jednotlivých
domů. Tím nastal měsíční skluz v prováděných pracích a bohužel nás
zastihlo i současné deštivé počasí a tímto se celá akce zbytečně protahuje.
Nadále předpokládám, že ukončení všech prací bude do konce měsíce
listopadu 2017.
Dále bych vás chtěl informovat o Poště Partner, která od 1. 3. 2017 funguje
pod hlavičkou obce. V rámci reorganizace poštovních služeb došlo k tomu,
že poštu po obci roznášejí pracovníci z olomouckého poštovního Depa 72 a
teprve tuto poštu, kterou nepředají ukládají k vyzvednutí na naší pobočce
Pošty Partner. Občané se proto zcela zbytečně rozčilují na naše
zaměstnankyně Pošty Partner, které s roznosem zásilek nemají nic
společného. Reklamace týkající se doručování pošty, balíků, časopisů,
inkas, důchodů atd. je možno řešit přímo s poštovním Depem ul. Ladova,
Olomouc na tel. číslech 585 572 050 nebo 585 572 022. Pokud kdokoliv
nahlásí jakýkoliv problém s doručováním pošty na naší pobočce Pošty
Partner, je tento zaevidován a postoupen také na výše uvedené pracoviště
poštovního depa.

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

Ještě si dovolím informovat občany o
nástupu dětí do naší školy a školky.
V základní škole nastoupilo celkem 67
dětí do pěti tříd a do mateřinky 48
dětí, které jsou rozmístěny do třech
tříd. V základní i mateřské škole byly
přes prázdniny rekonstruovány sociální zařízení pro děti a třídy byly
doplněny o nový nábytek.
Závěrem přeji všem občanům pěkný
podzim a hodně slunečných dnů.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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V Í T E
Ve dnech 12.–13. 10. 2017 v době od 14.00
do 17.00 hodin se uskuteční na obecním úřadě
v Přáslavicích SBÍRKA ošacení a dalších
věcí. Další podrobnosti najdete na letáku.

Ž E...
V sobotu 14. 10. 2017 se bude konat ve
sběrném dvoře SBĚR nebezpečného odpadu
v pravidelné provozní době od 9.00 do 11.00
hodin.

SRPŠ MŠ zve na DĚTSKÝ BAZÁREK –
podzim, zima v sobotu 7. 10. 2017 od 8.00
do 12.00 hodin na velký sál OÚ.

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se budou v Přáslavicích konat volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Hlasovat se bude v zasedací místnosti obecního úřadu
v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Společnost BOHEMILK, a.s. Opočno udělila
paní Romaně Jarolímové titul MISTR ZMRZLINÁŘ 2017.

DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH v Přáslavicích se uskuteční na malém sále OÚ v sobotu 18. 11. 2017 od
15.00 do 17.00 hodin. Zde mohou vaše děti prodat své odložené hračky případně jiné „cennosti“.
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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...

PŘÁSLAVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY
Jaké byly letošní hody? Vzpomenete si? Sobota 19. srpna, dopoledne prší – jak to odpoledne
vymyslíme? Zůstaneme venku nebo půjdeme na sál? Takové myšlenky se nám honily hlavou. Ve
13.00 hodin pořád drobně mrholí, přichází kapela a musíme se rozhodnout. „Rozbalte se venku na
pódiu, pršet přestane“ kdosi optimisticky prohlásil. A bylo to. Rozestavěly jsme stany, kdo chtěl, se

schoval a ve 14.00 hodin vše začalo. DJ Michal Sedláček všechny s humorem sobě vlastním pozitivně přivítal, také starosta obce, a v úvodním slově přiblížil program, občerstvovací stánky
a popřál hezké odpoledne bez deště. Mrholilo sice dál, ale při vystoupení mažoretek déšť ustal.
Holkám by to ale asi vůbec nevadilo i kdyby pršelo. Báječný ženský z Majetína nás potěšily svými
tanci. Nestárnoucím seniorkám nechybí energie a šmrnc. Kam na ty nápady chodí? Orientální
tanečnice z Aysunu místy doopravdy tančily mezi kapkami deště. Ale poradily si. Když bylo deště
moc, tančily mezi obecenstvem pod stanem. A že se bylo na co dívat☺. Děvčata z 331 Dance
studia to měly trošku horší, jelikož jejich tanec obsahoval prvky v leže. Zachovaly se jako profesionálky a že se trošku vyválely v kaluži, nedaly na sobě znát, že by jim to až tak vadilo.

Počasí se ale nakonec umoudřilo a další program byl bez deště. Šermířské vystoupení skupiny
Valmont ze Vsetína bylo velmi zajímavé. Celé divadelní představení bylo protkáno spoustou
soubojů, podbarveno hudbou a doplněno mluveným slovem a zaujalo všechny přítomné. Uzené
klobásy, grilovaná kýta a pečené makrely voněly široko daleko a lákaly k okoštování. Nechyběly
zákusky a hodové koláče a k pití si každý taky něco vybral. Koník za humny si s dětmi užil svoje a
skákací hrad potěšil děti stejně tak, jako malování na obličej. Od 18.00 hodin začala hrát skupina
Elixir z Přerova a prostor k tančení se brzo zaplnil přítomnými návštěvníky. A to bylo fajn. Kdo
chtěl, tančil, kdo tančit nechtěl, poseděl, pobesedoval a půlnoční hodina se rychle přiblížila a
ukončila hodové veselí.
mg
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A několik fotografií z hodové atmosféry…
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE…
Prázdninové dny uběhly jako vítr a my jsme se opět sešli v naší školce. Poslední prázdninový týden
měly paní učitelky plné ruce práce, aby dětem přichystaly krásné prostředí pro hru, poznávání a
zkoumání světa. Paní školnice se zase postaraly o velký prázdninový úklid a jako bonus na sídlišti
děti přivítaly dvě úplně nové, krásné, barevné, naleštěné koupelny. Během září postupně dorazily i
nové, barevné stoly a židle pro děti, které více vyhovují jejich fyziologickým požadavkům.

V současné době je do MŠ zapsáno 48 dětí. Jsou rozděleny do tří tříd – Trpaslíci, Skřítci a
Muchomůrky. Práce v MŠ má kromě výchovného také vzdělávací charakter. Pracujeme podle
svého Školního vzdělávacího programu, který nese název „Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok“
a vychází ze závazného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Ve školce nabízíme dětem aktivity, při kterých rozvíjejí všechny stránky své osobnosti – pohybové,
výtvarné, hudební, sociální, přírodovědné, čtenářské, matematické, jazykové a další. Vše je vzájemně propojeno
a navazuje na sebe, aby děti získávaly
ucelený obraz o světě. Děti se po celý
rok seznamují s angličtinou jako dalším dorozumívacím jazykem pomocí
her a veselých písniček.
Během měsíce září děti prožily spoustu
zajímavých aktivit a činností, při kterých si rozvíjely svou fantazii, ale také
vytvářely a rozvíjely vztahy mezi sebou a hravou formou se dozvídaly
spoustu zajímavých informací o sobě i
okolním světě. Každý měsíc máme
zařazeno jedno divadelní představení.
Na zahájení naší „divadelní sezóny“ nás navštívilo maňáskové divadlo s pohádkou na aktuální
téma: O veliké řepě. V říjnu se vypravíme do kina ve Velkém Týnci a také nás čeká společná akce
s rodiči: Drakiáda.
V září jsme se také sešli na schůzi s rodiči, abychom si předali potřebné informace a mohla se tak
rozvíjet naše spolupráce na činnostech mateřské školy ve prospěch dětí.
Naším cílem je, aby naši školku navštěvovaly zvídavé, zdravě sebevědomé, šťastné a spokojené
děti.
Pavlína Opavská, DiS, učitelka mateřské školy
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VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
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VYSTAVOVATELÉ
PŘÍJMENÍ JMÉNO
PAZDEROVÁ JANA
HRADIL FRANTIŠEK
ČERNOCHOVÁ HANA
BARTOŇKOVÁ HANA
VODIČKA JAROSLAV

pořadí

odměna

1

500

2
3
4
5

400
300
200
100

NEJLEPŠÍ SLIVOVICE:

NEJHEZČÍ DÝNĚ:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Petr Smékal, meruňka
Věra Vodičková, meruňka
Vladimír Vodička, jablko
František Hradil, meruňka
Petr Smékal, švestka

Michal Novotný
Aneta Rochovanská
Jakub a Martin Kopeční
Veronika Lízalová a Nela
Šudřichová

„Slivovicová“ porota
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A

N Ě C O

N A V Í C...

POUTNÍCI – zastavení v Přáslavicích
Celostátní setkání mládeže 2017 v Olomouci – akce proběhla ve dnech 15.–20. 8. 2017.
V pondělí 14. srpna 2017 doputovalo ve
večerních hodinách do naší obce 20
mládežníků z ostravsko-opavské diecéze
vedené o. Martinem Kudlou, kaplanem
pro mládež děkanátu Místek, kteří měli
namířeno do Olomouce na zmíněné celostátní setkání mládeže. V nohách měli
přes 40 km a my jsme jim na velkém sále
obecního úřadu poskytli přenocování a v
Restauraci Na Dolní malé občerstvení.
Druhý den ráno se podívali na naši rozhlednu, zastavili se v kapli sv. Rocha a pěšky se vydali na
poslední úsek své trasy do Olomouce.
Na šesté Celostátní setkání mládeže jich přijelo zhruba šest a půl tisíce. Program v průběhu šesti
dnů nabídl přednášky, workshopy, pouť na Svatý Kopeček i sport a k mladým účastníkům
promluvila také většina českých a moravských biskupů. Letošní setkání vyvrcholilo v neděli
20. srpna závěrečnou slavnostní mší svatou, kterou v Korunní pevnůstce sloužil olomoucký
arcibiskup Jan Graubner.
mg
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S P O N Z O Ř I
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Máte dostatek ovoce a nevíte co s ním?
Přeměňte ho v pár kapek dobrého léku.

PÁLENICE OŘECHOVKA V PŘÁSLAVICÍCH
♣
♣
♣

nabízíme pálení klasickou technologií dvojí destilace
(vyznačuje se svou jemností a nezaměnitelnou chutí po destilovaném ovoci)
pálení se provádí v celoměděném zařízení
(katalytický účinek mědi = pohlcování nežádoucích pachů)
otop dřevem (zajišťuje pálenice)
(pomalejší a plynulejší ohřev kvasu = vyšší výtěžnost a lepší kvalita pálenky)
INFO na tel.: 585 357 125 nebo 603 913 192

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vaši návštěvu!
Podívejte se i na naše internetové stránky:
www.paleniceorechovka.cz

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME UŽ NYNÍ TELEFONICKY
NEBO OSOBNĚ U PANA PETRA SMÉKALA V PÁLENICI
S P O L E Č E N S K Á

Elena Bulenová
Jiří Řípa
Milan Malinek
Samuel Fojtík
Tobiáš Palkovič
Michaela Foukalová
Vítáme nové občánky!

ŘÍJEN
Milada Zemánková
Václav Langer
Eva Bosáková
Vladislav Škoda
Jiřina Zbořilová
Milena Číhalová
Jan Glauder
Miroslav Novák

R U B R I K A

Anna Bumanová
Ludmila Zlámalová
Jiřina Blažková
Josef Jahn
Budeme vzpomínat!

LISTOPAD
90
88
87
85
85
84
82
70

Josef Zdařil
Drahomíra Audyová
Vratislav Kovařík

88
84
70

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!
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A K C E
sobota
čtvrtek, pátek
sobota
pátek
sobota
sobota

V

7. 10.
12.-13. 10.
21. 10.
10. 11.
18. 11.
25. 11.

O B C I:

ŘÍJEN – LISTOPAD

Dětský bazárek
Sbírka ošacení
Vítání občánků
Den veteránů
Dětský bleší trh
6. běh sv. Kateřiny

SRPŠ MŠ
OÚ
OÚ+ZŠ
OÚ+ZŠ+AČR
MC Motýlek
OÚ+Jarda Bronec
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