OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 22

číslo 1/2018

únor – březen 2018

Vážení občané,
začátkem roku nám Olomoucký kraj připravil překvapení změnou
autobusových linek, a především zrušením zajíždění vybraných autobusů na
vlakové nádraží. Jako starostové obcí Mikroregionu Bystřička jsme s tímto
nesouhlasili a po jednání s hejtmanem Olomouckého kraje nám byla
přislíbena náprava a od 28. 1. 2018 mají opět vybrané autobusové spoje
zajíždět až na vlakové nádraží.
S příchodem nového roku budu krátce hodnotit ten uplynulý 2017.
Loňský rok byl především ve znamení investic a velkých oprav. Byla
dokončena I. etapa rozvodů kanalizace a vody za humny OÚ. Byla
zahájena výstavba inženýrských sítí v Drondlíku (za Kadlčíkovým). V rámci
rekonstrukce vodovodu na obecním sídlišti byla provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení a provedena částečná oprava chodníků. V prostoru za
Vilkami byla provedena oprava – vyrovnání komunikace na obecní
pozemek a byly připraveny nové rozvody na prodloužení veřejného
osvětlení. Získali jsme stavební povolení na cyklostezku Přáslavice –
Doloplazy vedoucí po stávající polní cestě ze sídliště. Dále jsme získali
stavební povolení na odlehčovací kanalizaci za Humny Ořechovka. Celkem
tyto investice a velké opravy činily 7,96 mil. Kč.

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

V roce 2018 plánujeme dokončení inženýrských sítí v Drondlíku (za
Kadlčíkovým), dále plánujeme dokončení oprav komunikací a chodníků na
obecním sídlišti, dokončení veřejného osvětlení v okolí sídliště a ve Vilkách.
Snažíme se získat dotaci na realizaci cyklostezky Přáslavice – Doloplazy a
dotaci na rekonstrukci a rozšíření budovy mateřské školy na sídlišti.
Počátkem letošního roku proběhlo jednání na Magistrátu města Olomouce
ohledně návrhu změny č. 1 a změny č. 2 Územního plánu obce Přáslavice.
Vybudovaní zpevněných ploch určených k parkování na obecním sídlišti
předpokládáme z finančních důvodů realizovat v roce 2019, stejně tak
vybudování odlehčovací kanalizace v prostoru za Humny Ořechovka.
V loňském roce jsme získali dotaci na sběr separovaného odpadu. Obec tak
získá pro občany popelnice na papír a plast. Tyto nádoby si budou moci
občané koupit za zvýhodněnou cenu a svozová firma bude tyto komodity
odvážet přímo od nemovitostí.
Závěrem bych vám chtěl popřát úspěšný rok 2018, plný zdraví a osobní
pohody.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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Upozornění pro občany: svoz bioodpadu od nemovitostí bude probíhat až od 1. dubna 2018.
Do té doby můžete vozit biodpad na sběrný dvůr.
Jistě jste si všimli, že den svozu komunálního odpadu se oproti loňskému roku změnil – nevyváží
se ve středu, ale ve čtvrtek co 14 dní.

Fotografická připomínka loňských ŠIBŘINEK…
Na ty letošní se můžete těšit v sobotu 24. února od 20.00 hodin – masky mají vstup zdarma☺.
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PUNČIÁDA
Začátkem prosince, v předvánočním čase, se
uskutečnila již tradiční hasičská PUNČIÁDA.
Jako každý rok se o technické zajištění postarali členové sboru, o spokojenost a hladký
průběh pak naše ženy hasičky.
Eva Rochovanská s děvčaty už od brzkých
ranních hodin pekla chutné koláčky, které
byly během pár minut pryč. O zábavu se
postaralo Olomoucké saxofonové kvinteto,
patří jim naše vřelé poděkování. Akce se
zúčastnilo velké množství občanů nejen z
Přáslavic, ale i blízkého okolí. Každý si v
předvánočním shonu našel alespoň malou
chvilku pro své přátelé a blízké, se kterými si dali hrníček dobrého punče. Pro děti byla připravena
dílnička, kde si mohly děti vyrobit vánoční ozdoby, sněhuláčky nebo malé andělíčky. Punčiáda
našich hasiček měla velký ohlas. Všichni si popřáli krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.
Tímto bychom se chtěly připojit k tomuto přání a moc všem poděkovat za přízeň.
Na viděnou příští rok!
Vaše hasičky 😊

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Zasedací místnost obecního úřadu se ve dnech 15. a
16. prosince 2017 rozzářila vánoční výzdobou. Máme
velkou radost, že kromě dětí ze základní a mateřské
školy a mateřského centra Motýlek se do vánoční
výstavy svými výrobky zapojili i naši občané. Pan
Bureš s malováním baněk už začíná být tradicí a
novinkou byla výstava panenek v ručně háčkovaných
šatech – úžasná podívaná! Všem zúčastněným moc
děkujeme a návštěvníci se určitě nejen pokochali
pohledem, ale nějakou drobnost si odnesli i s sebou.
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ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ DÍLNY V ZŠ
I po našem vykročení do nového roku máme zcela jistě ještě stále v paměti události, které minulý
měsíc rozzářily každou domácnost. Vánoce a s nimi související vánoční zvyky tvoří bohatství, které
těžko můžeme něčím jiným nahradit.
V předvánoční atmosféře, umocněné čerstvě
napadeným sněhem, se dne 21. 12. 2017 konalo
u památníku padlých hrdinů tradiční „Zpívání u
vánočního stromečku“. Malí zpěváčci ze
základní školy vystoupili se svým programem
pod vedením Mgr. Evy Fojtíkové a Mgr. Jany
Vojtkové. Prvňáčci se pochlubili krásnou
dramatizací koledy. Vánoční písně rozezněly
celé Přáslavice a všichni přítomní rodiče,
prarodiče i ostatní občané se nadšeně ke zpěvu
přidali.
Po programu jsme se všichni vydali do budovy základní školy, kde se prostory tříd proměnily ve
„Vánoční dílny“. Zde se rodiče spolu se svými dětmi pustili do výroby nejrůznějších vánočních
ozdob, dekorací a přáníček. A jejich výrobky opravdu stály za to! Věříme, že přispěly k výzdobě
nejedné domácnosti! Načerpat čerstvé síly v předvánočním shonu mohli dospěláci i děti ve stánku s
občerstvením, kde byl k dispozici punč (pro děti samozřejmě nealkoholický a zdarma) a drobné
pečivo. Moc nás potěšila návštěva loňských absolventů, kteří se na nás přišli podívat a podělit se
s námi o nové zážitky ze svých škol.
Je hezké, že si všichni k sobě hledají cesty a chtějí trávit čas adventu společně. To jsou hodnoty, za
které si sice nikdo z nás nic nekoupí, ale věřte, že jsou důležitější než peníze.
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Na závěr přejeme za celý náš pedagogický sbor všem občanům Přáslavic mnoho štěstí, zdraví,
klidu, spokojenosti a lásky v roce 2018.
Za ZŠ Přáslavice Mgr. Dagmar Škývarová a Mgr. Lenka Tozziová

ŠTĚPÁNSKÁ
Dne 26. prosince 2017 se konalo tradiční povánoční odlehčení s tancem na malém sále OÚ v
Přáslavicích. Již tradičně nás přivítala pop rocková kapela z Olomouce FANTAJM, která bavila
přes stovku návštěvníků. Pivo teklo proudem a k dostání bylo i něco na zahřátí i ke snědku. Hosté si
chválili nejen bohatý sortiment na baru, ale i chuť domácího guláše s čerstvým pečivem. Ze strany
organizátorů hodnotíme akci za velmi vydařenou.
Veškerý výtěžek akce byl věnován MŠ Přáslavice!
Zuzana Tlačbabová a kolektiv rodičů

SILVESTR VE VRTOVĚ
Na poslední odpoledne roku 2017 zaměstnanci obce připravili „Silvestrovského setkání
ve Vrtově“ – již 12. ročník. O prodej kabanosu
a nápojů se postarali zastupitelé obce se svými
přáteli. Organizační zabezpečení opět bezvadně
fungovalo, polní kuchyně neustále dodávala
horký punč a vodu na čaj. Několik let praxe se
projevilo dokonalou souhrou obsluhy kuchyně,
která neustále topila, klouzala po zablácených
podlážkách a mimo ně byla po kolena v blátě.
Bohužel nepříznivé počasí odradilo část lidí,
kterým se nechtělo v mírném, ale studeném
dešti jít tak daleko. Po poledni se však i počasí
částečně umoudřilo a přilákalo do údolí Vrtova
značné množství návštěvníků. Horkého a voňavého punče bylo dost pro všechny, a tak se občané Přáslavic i okolních obcí příjemně pobavili a
navzájem si mohli v krásném prostředí popřát vše nejlepší do nového roku. Podařil se i velký oheň,
který díky dostatku suchého dřeva nekouřil, ale vesele praskal a opékal kabanos pro děti i dospělé.
Mnohým se ani nechtělo domů a vydrželi se zaměstnanci obce až do odjezdu traktorů s materiálem.
Setkejme se opět za rok, všichni ve zdraví, na Silvestra ve Vrtově.
Na oslavu příchodu nového roku byl přichystán „pyrotechnickým týmem obce“ slavnostní
ohňostroj, který byl netradičně odpálen již ve 21.00 hodin na fotbalovém hřišti. Řadě občanů obce,
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ale tento termín nevyhovoval, a tak se o půlnoci obcí ozývaly amatérsky odpalované soukromé
ohňostroje a petardy, mnohdy na nevhodných místech a v rozporu s bezpečnostními pravidly.
Václav Smutný

SILVESTR U UDÍRNY NA HŘIŠTI
Poslední den v roce jsme si mohli
zpříjemnit setkáním s přáteli u udírny
na hřišti, kde nás čekala pohodová atmosféra. Nazdobený stromeček a
udírna podtrhovaly povánoční a silvestrovskou atmosféru.
Od pěti hodin se podával výborný
gulášek, dobroty z udírny a lahodný
punč. Všechny tyto dobroty jsme si
mohli vychutnat u stylových barových
stolků, které zdobily ručně dělané
svícny. Světlo svíček podtrhovalo
silvestrovskou náladu. Nezapomněli
jsme ani na naše nejmenší. Ke
každému dětskému punči dostaly děti
malou pozornost. V devět hodin nám nebe rozzářil nádherný OHŇOSTROJ, který pro nás
připravila obec. Večer se vydařil nad očekávání všech, a doufáme, že bude možnost tuto akci opět
zopakovat. Všem zúčastněným děkujeme…
Pořadatelé☺
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TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA
Počátek kulturního života roku 2018 v naší obci jsme zahájili na velkém sále obecního úřadu hned
první neděli 7. ledna Tříkrálovou besídkou. S programem naplněným spoustou písniček, básniček a
tanečků vystoupily děti ze základní a mateřské školy a jako host vystoupil MS band z Velké
Bystřice, který nám zazpíval nejrůznější vánoční písně. Společnost jedenácti muzikantů a zpěváků
navodila příjemnou a přátelskou atmosféru. Nechyběla ani kasička na tříkrálovou sbírku, jelikož
v uplynulém víkendu malí koledníci ze základní a mateřské školy koledovali po vesnici a 3 králové
zavítali i na naši besídku. Společně zazpívanou koledou jsme se rozloučili s krásným nedělním
odpolednem.
(mg)

OBECNÍ PLES
V sobotu 27. ledna 2018 ve 20.00 hodin
čekal slavnostně nazdobený velký sál
obecního úřadu první návštěvníky Obecního
plesu. Vínečko na uvítanou, najít si své
místečko u stolu a vše může začít. Zahájení
patřilo našim mažoretkám, v mezivstupech
se střídalo Taneční studio Tomáše Komendy
s latinskoamerickými a standardními tanci
s Tanečním studiem Aysun s havajskými a
orientálními tanci. A že se bylo na co dívat?!
Hudební skupina Hudba Olomouc, která
nehrála na našem plese poprvé, uspokojila i ty nejnáročnější návštěvníky. Bohatá tombola potěšila
šťastlivé výherce a po půl noci byl sál ve víru tance a dobré nálady. Doufáme, že všichni byli
spokojeni, napili se a najedli a dobře se bavili. A o to nám vlastně šlo☺.
(mg)
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE…
Blíží se zima. Chodíme pozorovat změny v přírodě,
čekáme na první sníh a s radostí chodíme krmit a pečovat
o naše krásné beránky – Honzíka a Bucifala. Děti se s
nimi rychle spřátelily a rády je chodívaly pohladit či
pozdravit.
V listopadu jsme tvořili spoustu krásných výrobků s
podzimem zbarvených listů a obdivovali, jak umí příroda
s barvami ,,čarovat“.
Také jsme absolvovali 4 lekce saunování s krásnou
pohádkou o Skřítcích v olomouckém aquaparku. Lektor,
který nás kurzem provázel, děti velice hezky vedl a
vysvětloval jim, proč je saunování tak oblíbené a zdraví
prospěšné.
V prosinci paní učitelky připravily tradiční besídky pro
rodiny v jednotlivých třídách. Předvánoční atmosféru si
tak mohli všichni vychutnat společně, maminky přinesly ochutnat vánoční cukroví a děti tak mohly
ukázat, co nového a hezkého se naučily.
Před vánočními prázdninami jsme pak společně se Základní školou zazpívali u stromečku a
navštívili dílny v ZŠ, kde si paní učitelky připravily spoustu krásných aktivit a děti společně s rodiči
si mohli vyrobit ozdoby a dárečky. A pak už, hurá Vánoce.
Děti i rodiče a v neposlední řadě paní učitelky načerpali energii do nového pololetí a v lednu se sešli
ve třídách.
Blížili se Tři králové a děti chodily koledovat po vesnici. Také zazpívaly na sále Obecního úřadu
koledy a prezentovaly svá nejen pěvecká, ale i dramatická a taneční vystoupení společně s
mažoretkami a dětmi ze ZŠ.
Kromě návštěvy kina ve Velkém Týnci s pásmem tradičních českých večerníčkových pohádek k
nám zavítalo Hodonínské divadlo s pohádkou o Třeštipírkovi.
Hned v lednu jsme se vydali jako každý rok do Svíčkárny v Olomouci-Holici. Děti tak mohly
pozdravit kamarády našich beránků, kteří právě tam odsud pocházejí. Vyrobily pro své blízké
krásné svíčky a glycerinová mýdla.
Každý den si užíváme radovánek na sněhu, ale také už se těšíme na příchod jara, kdy nás čekají
další zábavy a zážitky.
Za MŠ Přáslavice Renata Malíková
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ŠACHOVÝ ZPRAVODAJ
Před zahájením nastávající sezóny 2017/2018 Okresního přeboru jsme uspořádali pro své členy
oddílový šachový turnaj. Hrál se rapid, zkrácený limit 15 minut, dvojice a barvy kamenů určil los
pomocí scheveningenského systému. Vítěz Ing. S. Zavadil obdržel náramkové hodinky a láhev
Bohemia-Sektu, druhé místo patřilo Ing. J. Chraścinovi, třetí Ing. V. Ticháčkovi. Na štědré ceny
(šach. literatura, magnetické šachy, video kazeta, potraviny, stojánek na nože atd.) přispěli sponzoři
ŠK: rozhodčí J. Turek, Ing. V. Ticháček, kapitán V. Michl.
Šachový kroužek začal 19. 10. 2017 s novými tvářemi Hanou a Jiřím Kocmanovými, Nellou
Zatloukalovou, Tadeášem Chytilem, Dominikem Trčkou, Danielem Kabelou, Karlem Navrátilem,
Martinem Antalou, Vanesou Fiuráškovou, později se k nim přidali Kumi Vu a Tomáš Najman.
Přišli ostřílení matadoři Filip Langer, Jakub Bureš, Ema Kabelová, Eva Malínková. Všichni mladí
šachisté mají možnost zdokonalit své schopnosti z barevných ilustrovaných šachových cvičebnic,
které dostanou v hodinách výuky. Obsahují krátké lekce ze základů šachové hry, taktické úlohy,
diagramy k opakování. Apeluji na děti, aby si je vlepovaly do sešitů a kdykoliv z nich si opakovaly.
Materiály jsou součástí projektu cvičebnic Šachy do škol. Jeho cílem je zavedení výuky šachu do
vyučování na školách a také obecně podpora masového rozvoje šachu mezi dětmi. Pro snadnější
zapamatování, lepší názornost šachové taktiky a strategie, užíváme diagramy na magnetické tabuli.
Žáci si ve skupině ověřují znalost značení šachových polí, dle pokynu postupně umístí figury na
tabuli, zadávají a současně hledají nejlepší možnosti řešení…

Ukázky hry z partiářů našich hráčů v soutěži OP v šachu 2017/2018
1. kolo, 21. 10. 2017, ŠK Matadoor Přáslavice - ŠK Agentura 64 Grygov D Ing. Ticháček VítNovák Miroslav 1.Jf3 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 g6 4. d4 c6 5. e4 Dc7 6. h3 Sg7 7. Se3 0-0 8.Sd3 d6 9. 00 Jbd7 10.Vc1 e5 11.d5 Jc5 12.Sc2 cxd5 13 cxd5 a6 14.b4 Jbd7 15.Sa4 Dd8 16. Dd2 Ve8 17.Sh6
Sh8 18.Sg5 b5 19.Sb3 Jb6 20.De3 Sd7 21.Jh2 Vc8 22.f4 Jc4 23.Sxc4 Vxc4 24.a3 Db8 25.fxe5 Jh5
26.Df3 Db6+ 27.Se3 Dxe3 28.Dxe3 Sxe5 29.Jf3 Sf4 30.Dd3 Jg3 31. Jd2 Sxd232.Dxd2 Jxf1
33.Vxf1 Ve5 34.Vf6 Kg7 35.Vxd6 Sc8 36.Df4 Ve8 37.Vc6 Vxc6 38.dxc6 Se6 39. Jd5 Vc8 40.Dd6
h5 41.c7 Va8 42.Jb6 Ve8 43.c8D Sxc8 44.Jxc8 Vxc8 45.e5 Vc1+ 46. Kh2 Ve1 47. Kg3 Ve3+ 48.
Kf4 Vxa3 49. Df6+ Kg8 50.e6 fxe6 51.Dxg6+ Kf8 52. Dxe6 Va4 53. Dd6+ Kf7 54. Kg5 a5 55.
bxa5 h4 56. Dd7+ Kg8 57.Dxb5 Va1 58.Kxh4 Ve1 59.a6 e4+ 60. g4 černý vzdal
5. kolo, 4. šachovnice, 6. 1. 2018, Matadoor Přáslavice – AŠK Olomouc D
Michl Vladimír – Slepička Ladislav 1.d4 d5 2.h3 Sf5 3.Sf4 e6 4.a3 Sd6 5.Dd2 Jf6 6.Jf3 Je4 7.De3
c5 8.Sxd6 Jxd6 9.dxc5 Jc410. Dc3 Df6 11.Dxf6 gxf6 12.b3 Je5 13. Jd4 Sg6
14. e3 a6 15.Jc3 Jbd7 16.b4 a5 17.Jcb5 Kd8 18.Jd6 axb4 19.Jxb7+ Kc7 20.Jd6 Jxc5 21. Jdb5+ Kb6
22. f4 Jc4 23. Sxc4 dxc4 24.Jd6 c3 25.Jc4+ Kc726.0-0 bxa3 27.Jxa3 Je4 28.Vfb1 Vhb8 29. Vxb8
Kxb8 30.Vb1+ Kc7 31.Jab5+ Kd7 32.Vb3 Vc8 33.Va3 e5 34.Va7+ Ke8 35.Je2 exf4 36.Jxf4 Jg3
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37.Jd6+ Kd8 38.Jxc8 Kxc8 39. Jxg7 fxg6 40.Vxh7 Jf5 41.Kf2 černý vzdal, spotřebovaný čas: bílý
19 min., černý 98 min.
Po rozlosování 18. 1. 2018 probíhá šachový turnaj pro děti, kterého se účastní deset šachistů a
šachistek. Hraje se vždy ve čtvrtek od 17.00 do18.00 hodin, rapid 15 minut na partii. První obdrží
pohár ŠK MATADOOR PŘÁSLAVICE, připraveny jsou pamětní medaile a diplomy pro tři
nejlepší, další si odnesou pěkné upomínkové předměty, dary OÚ PŘÁSLAVICE a sponzorů ŠK
MATADOOR.

Za ŠK Matadoor Josef Turek

KLUBOVNA SENIORŮ
Vánoční posezení v klubovně seniorů se konalo
12. prosince 2017 ve 14 hodin. Seniorky, které se
starají o provoz klubovny, připravily klubovnu do
vánoční atmosféry, stromeček a stoly s pohoštěním. Byl pozván i pan starosta Rochovanský s
manželkou a paní Gillarovou. Donesli nám pěkný
dárek pod stromeček, za což jim děkujeme. Paní
Věra Vodičková přivítala hosty a všechny
přítomné seniory, popřála všem krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do roku
2018.
Potom následoval přípitek dobrého vína a občerstvení. Následovala volná zábava, která probíhala
s úsměvem a s pohodou. Nechybělo foto, které nám obstarala paní Gillarová, za což jí děkujeme.
Věříme, že uskutečníme více setkání a vždy s dobrou náladou.
Věra Vodičková
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Zpráva o ukončení ZO SPCCH
Dne 21. 10. 2017 byla svolána mimořádná členská schůze SPCCH. Byli osobně pozváni všichni
členové ZO SPCCH. Na schůzi se projednávalo odstoupení 2 členů výboru a návrh na nový výbor.
Bohužel, do výboru se nikdo nepřihlásil a členové, kteří byli přítomni, odsouhlasili ukončení ZO
SPCCH ke dni 31. 12. 2017.
Poslední schůze se uskutečnila dne 2. 12. 2017 v restauraci „Na Dolní“ u manželů Jarolímových.
Proběhla krátká schůze, kterou zahájila paní Houžvicová a zprávu o činnosti za rok 2017 přečetla
paní Vodičková.
Zprávu o ukončení činnosti ZO SPCCH s podpisy všech členů zašle paní Houžvicová na ústřední
výbor do Prahy. Každý člen obdržel dárkový poukaz na vyzvednutí zboží. Nepřítomné členy
osobně obcházely paní Houžvicová s paní Vodičkovou s dárkovými poukazy.
Následovalo občerstvení, které připravila paní Jarolímová, bylo výborné, a všichni členové byli
spokojeni. Děkujeme jí za její ochotu a pěkný přístup k hostům.
Končící výbor SPCCH děkuje panu starostovi Rochovanskému a členům obecního úřadu za ochotu
a přístup k naší organizaci kdykoliv jsme potřebovali.
Klubovna seniorů, která byla pod záštitou výboru SPCCH bude i nadále v provozu jako vždy každé
úterý od 14.00 do 17.00 hodin. Rádi přivítáme i nové návštěvníky – dveře jsou pro vás otevřeny☺.
Věra Vodičková

S P O N Z O R

Z P R A V O D A J E
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VOLBY 2018
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POPLATKY 2018
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Únor v zahradě
Únor bývá posledním měsícem, kdy zima dokazuje svoji nadvládu. Obvykle bývá doprovázen hojnými přívaly
sněhu a chladnějším počasím, které mnohdy bývá narušováno prudším oteplením, jež po několika málo dnech
pomine a opět se dostaví mrazy. Právě tyto teplotní výkyvy dělají často zahrádkářům starosti.

Okrasné dřeviny
Přestože momentálně po sněhu není ani památky a teploty se na
únor vyšplhávají vysoko nad nulu, měli bychom počítat i s
možností, že zima se opět vrátí a přinese s sebou ještě jednou
pořádnou sněhovou nadílku. Sněhová pokrývka sice okrasné
dřeviny dobře chrání před promrznutím, zejména kořeny, ale husté
sněžení na druhé straně ohrožuje jejich větve. Zejména mokrý sníh
může svou váhou polámat jednotlivé haluze i celou korunu. Proto je
třeba při každém hustším sněžení sníh setřásat nebo ometat.
Největší pozornost bychom měli věnovat malým jehličnanům a stále
zeleným listnatým dřevinám, které jsou v největším ohrožení. U
dřevin se slabším kmenem, zejména u angreštů pravidelně
sledujeme, zda zůstávají řádně uvázány ke kůlu.
Únor však není měsícem, kdy svoji zahrádku pečlivě opečováváme. Pokud se oteplí (jako právě nyní) a půda již
není hluboko promrzlá, můžeme začít s vysazováním stromů a keřů s opadavými listy. Nezapomínejme, že
velikost jámy musí postačovat k volnému uložení kořenového balu, abychom nemuseli jednotlivé kořínky
mačkat. Pokud jsme pečlivými zahradníky a uvažujeme dopředu, vyhloubili jsme si jámu už na podzim a nyní ji
pouze očistíme. Každá rostlina musí být zasazena tak hluboko jako na předchozím stanovišti. To si snadno
ověříme podle rozdílného zbarvení kmene na kořenovém krčku. Do jámy přidáme vedle humózní zeminy i
dostatek drobného kompostu, aby se stromek dobře vyvíjel. Pro oporu zatlučeme ještě před výsadbou do země
opěrný kůl.

Záhon trvalek
Jestliže jsme ho správně zazimovali, měl by být až dosud chráněn
zimní přikrývkou z chvojí, kterou ke konci měsíce opatrně odstraníme
a ponecháme ji pouze u choulostivějších druhů. Záhy zjistíme, že se
za teplejších dnů již objevují květy podléšek a petrklíčů, které
obvykle pěstujeme na skalkách. Bez ohledu na sníh začínají v druhé
polovině února vystrkovat své bílé hlavičky sněženky, za nimi
přicházejí kosatce, krokusy, ladoňky a některé další drobné
cibuloviny. Z hlíznatých květin nás překvapí svými žlutými kvítky
například talovín.

Jak je to s letničkami?
Zatím sice ještě nekvetou, ale tu a tam můžeme za teplejšího počasí
objevit na záhoně schoulené květy macešek nebo primulí, které jsme zde
nechali přezimovat. Ve skleníku nebo na jinak chráněném místě můžeme
zatím pilně pokračovat ve výsevu nových rostlinek podle doporučení
dodavatele, které bývá obvykle uvedeno na sáčku se semínky. Dřívější
výsevy můžeme již koncem měsíce začít přepichovat.

A co náš trávník?
Pokud jsme to již neudělali na podzim, můžeme ihned po rozpuštění sněhu začít přihnojovat kompostem. Po
větším tání sami pozorujeme, že se proměnil v mokřinu, a tak neuděláme chybu, když vyhloubíme drobné
kanálky a pozemek odvodníme. V této době již také můžeme začít pokládat drenážní systém. Za bezmrazých
dnů můžeme pozemek přerýt a vpravit do půdy kvalitní kompost. Pokud ho ještě lehce uhrabeme, máme již
hotovou základní přípravu pro založení nové travní plochy a můžeme začít se sháněním vhodného osiva.

Malá zahrádka za okny
Okenní truhlíky, zatím ještě nejeví známky života. Pakliže jsme je před vánocemi ozdobili větvičkami jehličnanů
či ozdobnými plody některých listnáčů, začíná nám výzdoba pomalu blednout, pokud ji neoklovali ptáci. Ke
konci měsíce však již můžeme své malé okenní zahrádky osadit některými rychlenými cibulnatými a hlíznatými
květinkami.
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S P O L E Č E N S K Á

ÚNOR
Jiřina Turková
Drahomíra Černá
Zdeňka Pluháčková
Jana Solařová
Vlasta Dzurianová
Aleš Savický

R U B R I K A

BŘEZEN
89
85
84
81
80
75

Jitřenka Hanzelová
Břetislav Jahn
Anežka Ošústová
Zdeňka Franková
Antonín Novotný
Ludmila Smékalová
Vlasta Zbranková
Václav Popelka
Josef Číhal
Vladimír Ščudla
Petr Černoch
Jiří Zlámal

88
86
85
83
83
81
75
70
70
70
65
65

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!
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Tereza Zborovjanová
Lillien Man

Marek Ploštica
Lukáš Kolařík
Vítáme nové občánky!

AKCE V OBCI A MIKROREGIONU:
sobota
sobota
sobota
neděle
pátek-sobota

10. 2.
17. 2.
24. 2.
18. 3.
23.-24. 3.

Hasičský ples
Dětský karneval
Šibřinky
Jedlička
Jarní výstava

ÚNOR – BŘEZEN
SDH
MŠ+MC Motýlek
TJ Sokol
ZŠ
OÚ+ZŠ+MŠ+MC Motýlek
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