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Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem vás informoval, že plánujeme přístavbu a rekonstrukci mateřské školy na sídlišti, na kterou má být poskytnuta dotace z Evropských fondů IROP (Integrovaný regionální operační program). Bohužel při
vyřizování dotace se vyskytly problémy a zastupitelé obce schválili odstoupení
od této žádosti o dotaci. V současné době probíhá rekonstrukce stávající školky
na sídlišti, přístavba a rozšíření nebudou realizovány. Ukončení rekonstrukce
předpokládáme do konce prázdnin tak, aby děti v září mohly nastoupit do již
zrekonstruované a nově vybavené krásnější školky.
V současnosti již máme ukončenou rekonstrukci veřejného osvětlení a s tím
souvisejících chodníků, a na obecním sídlišti probíhá oprava komunikací.
Předpokládám, že výsledek hodnotí a budou hodnotit všichni občané kladně.
Výstavba Cyklostezky Přáslavice – Doloplazy již byla dodavatelem zahájena a
předpokládáme její ukončení do konce října 2018. Tato akce byla podpořena
Olomouckým krajem, který přispěl obci Přáslavice částkou ve výši 1,5 mil. Kč.
V prostoru za Kadlčíkovým směrem k areálu bývalého JZD obec v loňském roce
zahájila výstavbu inženýrských sítí. Tyto nejsou dosud dokončeny z důvodu
nesmyslných požadavků ze strany plynáren, kvůli kterým byl již třikrát měněn
projekt včetně celého schvalovacího procesu. Doufám, že se podaří všechny
požadavky plynáren dořešit a nejpozději v měsíci září bychom chtěli tuto akci
dokončit.
Přeji všem krásné léto, pohodovou dovolenou a hezké prožití zbytku prázdnin.
Ing. Čestmír Rochovanský, starosta obce

cena: 5,- Kč
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NEZAPOMEŇTE! Úhrada místního poplatku: STOČNÉ – II. platba je splatná k 30. 9. 2018.
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018, v nichž rozhodneme o obsazení zastupitelstva naší obce, se
uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018. Pro obec Přáslavice s osadou Kocourovec byl
stanoven jeden volební okrsek se sídlem v obci Přáslavice v zasedací místnosti Domova pro seniory
na sídlišti, č. p. 290.
1918 – rok vzniku samostatného Československého státu – Tomáš Garrigue Masaryk se stal prvním československým prezidentem.
1938 – všeobecná mobilizace Československé republiky, která vstoupila do branné pohotovosti v důsledku
bezprostředního ohrožení Československa nacistickým
Německem.
1948 – únor 1948, neboli Vítězný únor, je pojmenování
komunistického státního převratu v Československu. Po
roce 1990 je vnímán jako přechod od demokracie k
totalitě, připojení k sovětskému mocenskému bloku a
počátek útlaku obyvatelstva.
1968 – Pražské jaro 1968 – prvním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa byl
Alexander Dubček, vojska Varšavské smlouvy v čele s armádou Sovětského svazu vstoupila do
Československa, aby zahájili okupaci státu – Československo vstoupilo do éry normalizace.
https://cs.wikipedia.org
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DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE

Rok utekl jako voda a na obecní zahradě jsme opět připravili pro děti odpoledne plné her, písniček a
zábavy. V sobotu 2. června 2018 za krásného slunečného počasí po 14.00 hodině odstartovaly
dětský den naše mažoretky pod vedením trenérky Kristýny Trundové. Krátkou přestávku vyplnily
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písničkami děti z Dětského domova z Olomouce se svou kapelou a svým ředitelem Daliborem
Křepským, který je zároveň kapelníkem, zpěvákem i muzikantem. Následovalo taneční vystoupení
děvčat ze základní školy, ale i starších děvčat, spolu s trenérkou paní Hanou Kopřivovou. Předvedla
standardní i latinskoamerické tance, a diváci jejich výkon ocenili velkým potleskem. V dalším
programu kapela z dětského domova několikrát zahrála spoustu známých i méně známých písniček,
které se střídaly s různými hrami a soutěžemi.
A čím vším se děti mohly bavit? Nechybělo úspěšné kolo štěstí pro děti, ale i dospělé, malování na
obličej a tetování, koníci za humny, skákací hrad, kuželky, hod na panáka a prolézání tunely,
sestřelování terče hasičskou stříkačkou.
K zábavě je potřeba i něco k snědku. V nabídce byla uzená klobása či cigáro, grilovaná kýta, pečené
makrely – kdo na co měl chuť, to si vybral. Ke kávě jsme nabízeli tvarohové a povidlové koláčky a
na pití alko, nealko i pivo. Děti dostávaly spoustu bonbónů a sladkostí na každém kroku.
Kolem páté hodiny byla u hasičské zbrojnice úspěšně skácená májka. „Ulovené“ dvě plastové
lahve, které po celou dobu visely na májce, měly tentokrát pouze jednoho majitele, ale ten se
z úspěchu radoval dvojnásobně. Vyměnil je za dobrou lahev slivovičky od starosty obce a lahev
fernetu od místních hasičů.
No a na závěr dětského dne se asi děti těšily nejvíce. Než jsme se vrátili od hasičské zbrojnice na
obecní zahradu, děti už byly odstrojené, zuté a svlečené a čekaly na spuštění hasičské pěny. Čím víc
pěny přibývalo, ty menší děti se v ní už i ztrácely, tím víc všechny hlasitě výskaly, smály se a
skotačily. Vše ale skončilo bez újmy na zdraví, sice trošku mokré a špinavé, ale zato šťastné děti si
rodiče odváděli do svých domovů.
A úplně na závěr bychom rádi poděkovali všem sponzorům za podporu dětského dne – jak finanční
nebo v podobě různých darů, místním organizacím a spolkům za spolupráci, a doufáme, že se příští
rok uvidíme znova.
mg
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE PŘÁSLAVICE
XVIII. ROČNÍK
Dne 23. 6. 2018 se na místním hřišti sportovního areálu v Přáslavicích konal již 18. ročník soutěže
hasičských družstev „O pohár starosty obce Přáslavice“. Již od rána bylo chladné počasí a vypadalo
to, že mnoho soutěžních družstev nepřijede, o návštěvnících ani nemluvě. Takže nebylo divu, že
v době zahájení soutěže byla mezi přihlížejícími jen hrstka našich spoluobčanů. Později se návštěvnost sice zvýšila, ale oproti předchozím rokům byla podstatně menší. Přišli opravdu jen ti skalní
fandové, kteří chodí pravidelně a svou účastí, povzbuzováním a zaslouženým potleskem podpořili
soutěžní družstva, samozřejmě nejvíce ta naše, při jejich sportovních výkonech.

V 10.00 hodin proběhl slavnostní nástup všech soutěžních družstev. Nakonec se jich sjelo celkem
12, mužů 6 družstev a stejný počet žen, tedy také 6. Průběhem celé soutěže nás slovně provázel,
ostatně jako už kolikátým rokem, náš starosta SDH a zároveň starosta obce Ing. Čestmír
Rochovanský. Soutěž probíhala v kategorii požární útok, každé družstvo provedlo dva útoky a pro
celkové umístění se počítal útok s lepším časem.
A nyní k celkovým výsledkům jednotlivých družstev mužů a žen.
MUŽI:
1. SDH Svésedlice
2. SDH Nenakonice
3. SDH Velká Bystřice
4. SDH Přáslavice
5. SDH Radíkov
6. SDH Staměřice

15,82
16,39
18,89
20,18
21,93
30,59

ŽENY:
1. SDH Přáslavice
2. SDH Hlubočky
3. SDH Nenakonice
4. SDH Svésedlice
5. SDH Velký Újezd
6. SDH Velká Bystřice

18,75
19,55
19,57
19,92
21,10
22,89

Všechna družstva se snažila předvést co nejlepší výkony, což ocenili diváci a posléze i pořadatelé,
když při slavnostním nástupu při zakončení soutěže vyhlašovali pořadí a předávali ceny jednotlivým zástupcům hasičských soutěžních družstev. Díky štědrosti sponzorů byly ceny opravdu
bohaté a hodnotné a oceněna byla všechna družstva. Letos se soutěžilo o 2 putovní poháry starosty
obce Přáslavice, nově i pro ženy, což je určitě spravedlivé a bude tomu tak i do budoucna.
SPONZOŘI:
OÚ Přáslavice, SDH Přáslavice, Autočalounictví Petr a Jana Rubáčkovi, Ubytování-Vlastimil a Eva
Vodičkovi, Hostinec Na Dolní-Jarolímovi, Drogerie-Irena Dosoudilová, Palírna-Smékalovi, Stavební firma-Josef Jahn, Autoservis-Jiří Bartoněk, Restaurace Bumbálka-Ilona Mikulková, Potraviny
Můj obchod-Jiří Dočkal, Kovoobráběčství Prameko-Pavel Kovařík, Dokončovací stavební práceIng. Petr Palát, Klíče a zámky-Petr Langer, Potraviny Nguyen Thi Hong a Dřevostavby Markhouse.
Všem sponzorům patří naše srdečné poděkování, velice si toho vážíme a doufáme, že nám i nadále
zachovají svou přízeň a podporu. Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat bez rozdílu všem,
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co se na přípravě a zdárném průběhu celé akce podíleli. Také těm, co se starali o bohaté občerstvení
jak soutěžících, kterým po náročném výkonu určitě vyhládlo, tak i návštěvníků, kteří ocenili chutné
dobroty z udírny. I přes menší účast se celá akce vydařila, vše proběhlo, jak mělo a jak se říká,
někdy i méně znamená více.
Nastala doba dovolených, děti mají prázdniny, a tak si všichni užijme léto dle svých představ a
možností. Pozor na úrazy dětí, ale i nás dospělých. Nebezpečí číhá všude, třeba i na zahradě.
Dozrává ovoce, tak buďme při trhání ovoce ze stromu na žebříku opatrní. Jako hasiči si hlavně
přejme, ať nemusíme vyjíždět k žádnému požáru. Hodně sluníčka, pohody a buďme zdraví a veselí!
Za SDH Přáslavice Hana Černochová

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE…

Nejprve jsme se 21. 6. rozloučili s budoucími školáky při slavnostním ceremoniálu ve společenské
místnosti v DPS. Děti zavzpomínaly na prožitá léta ve školce a převzaly upomínková trička s logem Muchomůrky.
26. 6. se při návštěvě Prádelny a mandlovny děti seznámily s postupem čištění prádla. Děkujeme
manželům Smékalovým za prohlídku jejich provozovny.

27. 6. jsme uspořádali tematické „mejdany“ v každé třídě. Děti přišly v převlecích trpaslíků, skřítků
a muchomůrek. Paní učitelky měly připravené netradiční úkoly, které děti s nadšením plnily a
účastnily se i tanečního reje.
28. 6. proběhlo opět v každé třídě předávání vysvědčení. Naše děti všechny činnosti v MŠ zvládly
na 1 – ať už to bylo hraní, kreslení, cvičení, zpívání, modelování či zlobení☺.
29. 6. jsme se vydali na závěrečný výlet do Sluňákova. Lektoři měli pro děti připravené dva
programy. V prvním: Dobrodružství užovky Žofky čekala děti dobrodružná stezka v okolí
Sluňákova, při které se orientovaly pomocí smyslů a užovka je seznamovala se zajímavými věcmi
ze svého života. Ve druhém programu: Jdeme podél vody do kouzelné hory – dva skřítci, Josefína a
Topol seznámili děti, jak je důležitý pro člověka i zvířata zrak.
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V tentýž den navečer jsme si šli užít závěr
roku do Svésedlic. Začalo to pohádkovou
stezkou kolem háječku, přes jezírka do
Svésedlic, na které děti postupně plnily
úkoly u pohádkové babičky, rytíře, víly a
kočičky a pejska.
Ve Svésedlicích na nás čekalo výborné
občerstvení, příjemná obsluha a především
„Bublinková show“, kterou si děti i dospělí
náramně užili. Atmosféra na dvoře obecního
úřadu ve Svésedlicích byla úžasná a všichni
moc děkujeme organizátorům za krásné rozloučení se školním rokem☺.
Za MŠ Přáslavice Olga Michalíková

ZŠ – PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
V pátek 29. června se děti ze základní školy naposledy sešly na slavnostně připraveném malém sále
obecního úřadu, aby se rozloučily s učiteli, se svými spolužáky a s celým uplynulým školním
rokem, převzaly vysvědčení a rozešly se na tak toužebně očekáváné letní prázdniny. Přejeme jim
hodně sluníčka, spoustu zážitků a nových kamarádů – žádnou nehodu, jenom pohodu☺.
mg
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FOTBALOVÝ KLUB PŘÁSLAVICE
Ohlédnutí za fotbalem…
V rámci oslav 60. výročí založení kopané
v Přáslavicích jsme uspořádali 30. června
turnaj v kopané. Tentokrát jsme pozvali
soupeře zvučnějšího jména, kteří hrají
vyšší soutěž. FK Hlubočky, Sokol Doloplazy a náš starý známý oddíl – Sokol Daleké Dušníky. Poprvé jsme zvolili systém
každý s každým a rovněž jsme vyhodnocovali nejlepšího střelce.
V prvním utkání nastoupily Hlubočky –
Doloplazy. V první půli zápasu byli lepší
hráči Doloplaz což vyjádřili 2 brankami a
zaslouženě vedli. Po změně stran došlo k
obratu. Hlubočky zatlačily soupeře a výsledkem snažení bylo vyrovnání. Šťastnější nakonec byli doloplazští, kteří v závěru vstřelili vítěznou
branku a vyhráli 3:2.
Ve druhém utkání narazili na sebe Sokol D. Dušníky a domácí FK Přáslavice. Hosté z Dušník byli
pravděpodobně dlouhou cestou ještě unaveni a než se vzpamatovali, prohrávali 2:0. Potom snížili
na 2:1 a to bylo vše. Naši hoši zrychlili hru a výsledkem byly další branky. Soupeře jsme jasně
přehráli a zvítězili 5:1.
Hned po tomto utkání jsme nastoupili proti FK Hlubočky. Utkání bylo vyrovnané, a tak také
skončilo 3:3. Kopaly se pokutové kopy, ve kterých jsme měli lepší „mušku“ než soupeř, a připsali si
tak další bod do tabulky.
Odpolední přestávka byla pravidelně vyplněna utkáním „starých pánů“ FK Přáslavice – Sokol D.
Dušníky. Zápas byl vyhecovaný, neboť se hrálo o prestiž. Hoši podali bojovný výkon a utkání
skončilo nerozhodně 1:1. Branky vstřelili za domácí Patrik Drga, za hosty R. Švag.
Odpolední utkání zahájily D. Dušníky a Doloplazy. Zápas byl celou dobu vyrovnaný a padalo
hodně branek. Utkání skončilo 4:4 a na penalty vyhrály D. Dušníky.
Do posledního utkání jsme nastoupili proti Doloplazům. Z tabulky bylo jasné, kdo vyhraje tento
zápas, vyhraje celý turnaj. Naši hráči začali velmi svižně a vytvářeli si gólové šance. Brzy jsme se
ujali vedení a soupeři evidentně odcházely síly. Domácí, hnáni diváky, utkání zvládli a přesvědčivě
vyhráli vysokým poměrem 5:1.
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Závěrečný zápas Hlubočky – D. Dušníky byl rovněž bohatý na branky. O vítězi nebylo do poslední
chvíle jasno, ale nakonec se radovali naši hosté z D. Dušník a zvítězili 4:3.
Konečné účtování turnaje dopadlo následovně:

1. místo FK Přáslavice
2. místo D. Dušníky
3. místo Sokol Doloplazy
4. místo FK Hlubočky

7 bodů
5 bodů
4 body
2 body

Za nejlepšího střelce byl vyhlášen hráč Krása z Dalekých Dušník, který nastřílel 5 branek, druhý
byl Zápařka z Doloplaz se 4 brankami a na třetím místě naši hráči – B. Žižka a A. Novotný, oba se
třemi brankami.
Jsem přesvědčen, že letošní turnaj měl kvalitu a probíhal velmi korektně.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům za věcné dary, čímž napomohli k důstojnému
průběhu celého turnaje.
František Beláček, předseda FK Přáslavice

ROZPIS
utkání v kopané – II. třída P O D Z I M – ročník 2018/2019
Soupeř

Datum

hodina

kolo autobus

so.

4. 8.

16.30

I.

-

FK Horka

-

Přáslavice

so. 11. 8.

17.00

II.

-

Přáslavice

-

Újezd u Un.

ne. 19. 8.

16.30

III.

-

Velký Týnec

-

Přáslavice

so.

25.8.

16.30

IV.

-

Přáslavice

-

Dlouhá Loučka

so.

1.9.

16.00

V.

-

So. Příkazy

-

Přáslavice

so.

8.9.

16.00

VI.

-

Přáslavice

-

TJ Blatec

ne.

16.9.

16.30

VII.

-

SK Šumvald

-

Přáslavice

so.

22.9.

15.30

VIII.

-

Přáslavice

-

Sokol Náklo

so.

29.9.

16.30

IX.

-

Sokol Babice

-

Přáslavice

so.

6.10.

15.00

X.

-

Přáslavice

-

FC Lužice

ne. 14.10. 15.00

XI.

-

Sigma Hodolany -

Přáslavice

so. 20.10.

XII.

-

Přáslavice

SK Červenka

ne. 28.10. 15.30

XIII.

-

So. Drahanovice -

Přáslavice

so.

XIV.

-

Přáslavice

FK Horka n/M

3.11.

14.30

14.00

-

-

8

ČZS Přáslavice – VÝLET DO ROŽNOVA A DO JESKYNĚ
V sobotu 9. června pořádal Český zahrádkářský svaz Přáslavice zájezd do skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm. Dopoledne jsme navštívili Dřevěné městečko a Valašskou dědinu. Kvůli odpolednímu
dešti jsme si místo Mlýnské doliny prohlédli Aragonitovou jeskyni v Teplicích nad Bečvou.
Zájezd se líbil, škoda jen malého počtu zájemců.
Za ČZS Přáslavice Jaroslava Zimmerová

Připravovaná akce MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
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Sportovní hry MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
Letošní sportovní soupeření škol Mikroregionu Bystřička pořádala naše Základní
škola Hlubočky. Všechno se mělo odehrát
ve čtvrtek 7. června a my jsme tedy v
posledních dnech sledovali hlavně předpověď počasí. A nakonec to dopadlo OK.
Protože naše škola má různá specifika –
např. odloučené pracoviště v části Dukla,
kde máme děti 1.–4. třídy, a vůbec to nemáme jednoduché se sportovišti, byl výběr možných sportů omezen. Částečně
jsme zůstali u tradičních disciplín – malá
kopaná pro hochy všech věkových kategorií, vybíjená pro děvčata na 1. stupni, přehazovaná pro děvčata na 2. stupni, částečně jsme přidali
disciplíny nové – badminton a petanque pro smíšená družstva 2. stupně, florbal pro hochy 2. stupně,
stopovaná v okolních lesích samostatně pro družstva obou stupňů a pětiboj pro nejmladší žáky 1.–3.
třídy. Kopaná se hrála na hřišti FK Hlubočky, čímž děkujeme za jeho zapůjčení včetně zázemí a
možnosti odehrát petanque na tréninkové ploše, ve sportovní hale ve Vsi se během stanoveného
času musely vystřídat dva sporty – badminton a florbal, při kterém měly premiéru mantinely zakoupené obecním úřadem Hlubočky, přehazovaná a vybíjená se odehrály na multifunkčním hřišti a
tenisových kurtech v Hlubočkách-Dukle.
Po slavnostním zahájení na obou sportovištích představiteli obce a školy se kolem půl deváté začalo
sportovat. Přehled soutěží byl jasně stanoven, co jsme nemohli ovlivnit, byly vnější okolnosti. Např.
s náletem včelího roje na tenisové kurty na Dukle, kde právě děvčata hrála své zápasy ve vybíjené,
jsme opravdu počítat nemohli.
Během dopoledne došlo i na setkání představitelů jednotlivých obcí mikroregionu, kteří poseděli v
klubovně na hřišti FK a při malém občerstvení si popovídali nejen o sportu.
Po 13. hodině bylo dobojováno a nasmlouvané autobusy převezly všechny sportovce a jejich
doprovod na hřiště FK, kde následovalo slavnostní vyhlášení celkových výsledků, jednotlivé
disciplíny byly totiž vyhlašovány přímo na sportovištích. Na fotbalovém hřišti se tak sešlo 446
sportovců a na stovku rozhodčích, členů pedagogického doprovodu jednotlivých škol a žáků naší
základní školy v roli pomocníků. Z rukou hlavní rozhodčí paní ředitelky školy Mgr. Libuše
Balášové pak nejlepší tři školy v kategoriích 1. a 2. stupeň převzaly poháry a věcné dary: plný pytel
míčů.
A jak to všechno dopadlo:
1. st.
2. st.
1. místo ZŠ Velká Bystřice
1. místo ZŠ Tršice
2. místo ZŠ Hlubočky
2. místo ZŠ Hlubočky
3. místo ZŠ Mariánské Údolí
3. místo ZŠ Velká Bystřice
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám s organizací této akce pomohli nejen
finančně, ale i fyzicky. Jedná se především o starosty obcí mikroregionu, kteří zajistili část cen pro
sportovce, o paní Janišovou, která se postarala o dopravu, školní jídelnu Hlubočky, která zajistila
pro všechny zúčastněné občerstvení, o vedení Mikroregionu Bystřička za většinu cen, pohárů a
medailí a pak o ty, kteří nám pomohli rozhodovat různé sporty – Mgr. Stloukalová, Ing. Balharová,
paní Bátková, Ing. Brázdil a fotbalisté FK Hlubočky pan Henkl, R. Gajdoš, M. Auffahrt, V. Hýbl,
P. Axmann. Poděkování směřuje ale také k celému pedagogickému sboru Základní školy Hlubočky
za zajištění hladkého průběhu celých sportovních her.
A nám už nezbývá než se těšit na setkání sportovců v příštím roce zase v jiné obci mikroregionu.
Mgr. Libuše Balášová, ředitelka školy
Mgr. Jarmila Morkesová, zástupkyně
10
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 4 463,00 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO₂ nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v
loňském roce vyřadili 4 463,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci,
jsme uspořili 47,95 MWh elektřiny, 2 564,49 litrů ropy, 221,90 m³ vody a 2,04 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 10,16 tun CO₂ ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 46,82 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než
šestnáct tisíc sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku.
Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o
červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít
nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití
odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ
energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok
více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného
globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a
využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO₂
ekvivalentu. Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny
výsledky za rok 2017, kterých jste dosáhli ve vaší obci, a tím
přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové
stopy. Děkujeme Vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci
Z dopisu Martiny Filipové, ředitelky oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s
12
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VU3V při ZŠ Doloplazy bilancuje poslední akademický semestr
V květnu 2018 skončila pro studenty VU3V ZŠ Doloplazy možnost dokončit všechny zkušební testy,
závěrečný test a zakončit tím letní semestr.
To se podařilo 99 % studentů. Mnozí si oddechli a začali se více věnovat svým rodinám a
zahrádkám. Mnozí však ani poté nezaháleli.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje totiž uspořádala v květnu třetí ročník sportovních her
seniorů, kterých se studenti naší VU3V také účastnili. Tentokrát v rekordním počtu. Sestavili jsme 3
soutěžní družstva a v konkurenci cca 40 týmů doloplazské družstvo získalo celkově skvělé 5. místo.
Byl to slibný začátek a bezvadná příprava na celostátní seniorské hry v Praze pořádané bývalým
mistrem světa a Evropy v aerobiku Davidem Hufem a organizací Buď fit seniore. V konkurenci cca
400 účastníků z celé ČR naši zástupci akademické obce z doloplazské i olomoucké skupiny
vybojovali ve svých věkových kategoriích 7 zlatých, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili (zlaté: V.
Mádrová – nordicwalking, J. Zlámalová – biatlon, S. Zavadil – NW, skok do dálky, V. Toman –
slalom, skok do dálky, M. Palacková – slalom, stříbrné: S. Zavadil – biatlon, M. Palacková – skok do
dálky, bronzové: V. Mádrová – slalom).
Ukázalo se, že studenti VU3V nejsou jen výtečnými studenty, ale i sportovci.
A kromě toho 6 studentů VU3V absolvovalo kurz „Jak psát Wikipedii“, ve kterém se seznámili se
základy psaní v české verzi této celosvětové encyklopedie.
Koncem září opět zahájíme akademický rok. Zápis na přednášky (v Doloplazích na téma Hudební
nástroje a druhé možné téma České dějiny v souvislostech II.) proběhne 25. 9. od 14.00 do 15.30
hodin v ZŠ Doloplazy. Při Krajské radě seniorů zápis na přednášky České dějiny v souvislostech I.
bude 26. 9. od 15.00 do 16.30 hodin v budově KÚ – kongresový sál Olomouc.
Zveme všechny nerozhodnuté a dosud váhající seniory k aktivnímu využití volných dnů.
Další informace na stránkách www.zsdoloplazy.cz nebo www.e-senior.cz
J. Navrátil, ZŠ Doloplazy
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Cesta z Aše do Přáslavic
Při jednom večerním posezení na cyklistickém zájezdu padla věta
„Co se tak vydat na kole z Aše do Přáslavic“.
Původně jsme chtěli jet středem republiky přes Prahu, pak jsme
upřesnili trasu Povodím Ohře, Labe, Tiché Orlice, Třebůvky a Moravy. Slova se začala naplňovat v únoru 2018, kdy jsme si stanovili
termín odjezdu na 15. června 2018. Nechali jsme si potisknout trička
s názvy obcí a mapkou trasy + vlaječky se znaky obcí: Slatinice –
Přáslavice – Hlubočky, odkud naše páry pocházejí.
Na cestu jsme se vydali v pátek 15. 6. 2018 ve 4.00 hodiny ráno na
olomoucké nádraží vlakem do Chebu a dál již na kolech s bagáží do Aše. Přesto, že jsme šlápli do
pedálů v poledne, tak jsme přijeli na první ubytování do kempu Stebnice až v 19.30 hodin po 82
km.

Druhý den jsme pokračovali dále kolem řeky Ohře, Kynšperk nad Ohří, Loket, Svatošské skály, Karlovy Vary, Ostrov – nejpůvabnější část trasy kolem řeky plné vodáků, se kterými jsme se zdravili
jejich pozdravem „Ahóóój“. Celkem 75 km. Přespání ve městě Ostrov, právě zde probíhaly oslavy
ke 100. výročí republiky s ohňostrojem.
Další etapa vedla do Klášterce nad Ohří – Kadaň – Žatec až do Loun, první překonání 101 km. Čtvrtý den nás vedl přes Terezín do Litoměřic – soutok Ohře a Labe, kde jsme se těšili již na pěknou cyklostezku kolem Labe. Ta se ale nekonala, cesta byla typ „polnička“, kamenitá, plná drnů.
Přivedla nás do Roudnice nad Labem – 84 km. Ráno jsme se vydali směrem na Mělník – soutok Labe a Vltavy, Lysé nad Labem a dojeli do Nymburka. Po 98 km nás čekal odpočinek na zimním stadionu, kde jsme měli ubytování. Další den pak následoval pěkný úsek cesty do Lázní Poděbrad, soutok Labe s Cidlinou a opět cesta „drnkačka“ do Kolína. Pak jsme navštívili Hřebčín Kladruby a ubytovali se v Lázních Bohdaneč. Tentokrát byla trasa 72 km. To jsme již dojeli do Východočeského
kraje a jeli do Pardubic – města perníku a vyjeli si na Kunětickou Horu a přes Holici došlapali v 32°C
do Chocně, kde jsme nocovali po 74 km. Za chvíli po ubytování se strhl silný déšť, měli jsme štěstí,
že nás nechytil po cestě. Ráno jsme se probudili do 15°C a putovali krásnou cyklostezkou kolem
Tiché Orlice a železnice do Ústí nad Orlicí a dále kolem Třebůvky do České Třebové, přes Hoštejn a
zaniklou železnici Krasíkov, kde je nyní cyklostezka do Zábřehu na Moravě, kde po 74 km začalo
pršet a byli jsme rádi, že jsme sehnali ubytování.
A ráno nás čekala poslední etapa, kde se ještě více ochladilo. To nám ale nemohlo zabránit vydání
se za poslední etapou přes Třeštinu do Litovelského Pomoraví, statek Nový Dvůr s vynikající zmrzlinou a prohlídkou statku směr Olomouc na Horní náměstí k orloji. Zde již probíhala příprava na
15

Olomoucký maraton, náměstí bylo plné stánků, hudby, takže
jsme měli zakončení cesty pěkně s parádou. Zde jsme udělali
závěrečné foto a posilnili se řízkem s bramborovým salátem a
vydali již jen ve 4 do Přáslavic na foto pod rozhlednou Božkou
– konečných 63 km.
Tento výlet absolvovali: Eva Podivínská a Karel Langer z
Přáslavic, Jitka Vávrová a Jan Příhoda z Hluboček a Libuše se
Stanislavem Vystrčilovi ze „Slatěnic“.
Tak si svůj sen si splnili a celkem za 9 dní ujeli 723 km, vyjeli do
kopců 6 230 m, z kopečků sjeli 6 475 m bez jediného defektu a
žádné kolize.
Eva Podivínská

KAM NA KOLE?

CYKLOTRASY – STŘEDNÍ MORAVA – HANÁ
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S P O L E Č E N S K Á

SRPEN

R U B R I K A

ZÁŘÍ

Františka Hradilová
Božena Michalíková
Marie Peterová
Zdeněk Vysloužil

96
81
80
70

Josef Turek
Václav Číhal
Jarmila Vallová
Drahomíra Gazdagová
Vlasta Halová
Jan Špeta
Vladislav Lipek
Viktor Mačica
Jiřina Kupcová

92
86
86
75
70
65
65
65
65

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Mirko Auffahrt
Pavel Šimko
Emilie Hyklová
Budeme vzpomínat!

Daniela Nevtípilová
Vítáme nového občánka!

A K C E
sobota
sobota
neděle
pátek
sobota

18. 8.
18. 8.
19. 8.
31. 8.
1. 9.

V

O B C I:

SRPEN–ZÁŘÍ

Přáslavské císařské hody
OÚ+spolky
Hodová zábava
OÚ+spolky
Hodová mše v kapli sv. Rocha v Přáslavicích
Vystoupení folklorních zahraničních souborů
Diskotéka
SDH

ŠŤASTNÉ NÁVRATY Z CEST
AŤ JSTE KDEKOLIV☺!
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, kontaktní osoba: Ing. Mária Gillarová, tel: 734 236 604
datum vydání tohoto čísla: 31. 7. 2018, evidenční číslo: MK ČR E 15753
18

19

20

