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Bude (ještě) zima, bude mráz?
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Vítejte na stránkách prvního zpravodaje roku 2020!
Považuji za nutné obrátit se hned v úvodu roku na pejskaře v naší obci. Bohužel, zdaleka není samozřejmostí pro všechny
majitele úklid psí hromádky při venčení. Exkrementy pak hyzdí naše veřejné prostory, ulice, chodníky i zelené plochy. Není nic
příjemného cestou do práce, za zábavou nebo na důležitou schůzku stoupnout do takovéto „voňavé hromádky“ a pak třeba i
nevědomky roznést tuto nečistotu po schodišti, bytu, nebo kanceláři, nebo hledat, jak a kde si mohu očistit boty nebo oblečení.
Obec nakoupila v minulých letech speciální zelené pouliční koše se sáčky, kam při venčení svého mazlíčka může každý hromádku
uklidit. Pokud víte o místě, kde chodí hodně pejskařů a takový koš zde chybí, předejte nám tuto informaci na obecní úřad,
postaráme se o doplnění.
Stejně tak je důležité dodržovat vyhlášku o volném pohybu psů. Bohužel uplynul jen měsíc z roku 2020 a už byli napadeni někteří
z našich občanů volně pobíhajícím psem. Takovéto porušení vyhlášky navíc ještě se způsobením újmy (psychické nebo fyzické) je
nutno hlásit na policii, která provede další šetření. Psi jsou naši čtyřnozí přátelé a přinášejí nám radost do života a hodně
pěkných chvil. K tomuto je nutno ale dodat ze strany majitelů psů také zodpovědnost a dodržování pravidel. Myslete na to!
A nyní mi dovolte krátce nastínit, které akce a investice plánujeme na rok 2020.
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Požádali jsme o dotaci na rozšířenou zahradu MŠ na sídlišti v přírodním stylu. Jak by měla přírodní část zahrady vypadat
najdete na str. 3. Děti se budou moci učit více venku, všechny prvky na hraní si vybraly přímo paní učitelky.
Pro Fotbalový klub Přáslavice bylo schváleno zakoupení nové moderní sekačky na údržbu hřiště.
V základní škole připravujeme dokončení velké rekonstrukce elektrických rozvodů a světel, vybavíme třídy novým nábytkem, vymění se sklepní okna a vstupní dveře z 80 let, opravíme WC pro pracovníky školy. Rozsah prací a investic
bude větší než v roce 2019, tak se děti mohou těšit na o něco delší prázdniny.
V části obce Sušírna ve směru na Mrsklesy bude zcela opravena cesta k nemovitostem.
Na sídlišti chceme postupně vyměňovat další sklepní okna (v březnu), opravit další část parkovišť (duben – květen)
a zahájit výsadbu zeleně (v září).
V části Vilky plánujeme dokončit zcela nový moderní chodník vpravo ve směru na Svésedlice za podpory dotace z MAS.
V zahradě základní školy je v záměru vybudování moderního hřiště pro výuku tělesné výchovy i pro veřejnost. Podali
jsme žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Olomoucký kraj. Více informací přineseme v dalším zpravodaji.
V dubnu je nutno vysadit ve Vrtově více jak 5000 ks stromků: borovic, buků, habrů, javorů a třešní. Zde budeme potřebovat každou ruku na výpomoc z řad občanů obce. Více informací přineseme v dubnovém zpravodaji.
Olomoucký kraj ve spolupráci s Obcí Přáslavice má záměr kompletně renovovat silnici II/437 – tedy státní silnici v horní
části obce včetně parkovacích pruhů, přechodu a zastávek. Panely je v plánu vyměnit za asfaltový koberec. Rekonstrukce se bude týkat vozovky od nájezdu na Přáslavice až po konec místní části Kocourovec. Bližší informace příště.
Apeluji na Správu silnic Olomouckého kraje, aby při příležitosti rekonstrukce státní silnice byla opravena křižovatka na
Stádlo.
V oblasti Za humny – Svésedlická – Vilky dojde k vybudování nového veřejného osvětlení a opravě starých sloupů a kabeláže.
Hřiště na dolním konci obce dostane nové hrací prvky ve stejném stylu jako na sídlišti.
Na základě nařízení lesního hospodáře vytěžíme kůrovcem napadené stromy v Altíně.
V celém katastru obce chceme dosadit ovocné stromy – v obci i kolem cyklostezek a procházkových cest – cca 100 ks.

Plánů máme dost, uděláme všechno proto, abychom dotace a podpory získali a mohli akce řádně dokončit.
Chtěla bych i takto oficiálně veřejně popřát našim čtvrťákům a páťákům k velkému úspěchu v projektu Abeceda peněz!
Naše děcka porazila týmy z mnohem větších škol kraje a dokázala pracovat v týmu a uskutečnit svoje nápady. Patří jim velký dík
za reprezentaci naší školy i Obce Přáslavice!
Často slyším od rodičů malých dětí, že naše malá škola se nevyrovná těm větším, že nemá úroveň, a proto raději vozí děti do
Velké Bystřice nebo Olomouce. A to je pro děti i celou obec velká škoda!
Přijďte se podívat na Den otevřených dveří mateřské školy (v horní budově na sídlišti i ve třídách v ZŠ) dne 7. března 2020 a
přesvědčte se o opaku!
Přeji Vám pěkný zimní čas i vstup do jara.
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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VÍTE ŽE…

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích
Ekologická likvidace použitých kuchyňských olejů a tuků je pro obce
od 1. 1. 2020 povinná. Obec musí zajistit celoročně místa pro
oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků.
V naši obci máte možnost využít odpadní nádoby na upotřebené oleje
a tuky = zelená nádoba, víko oranžové. Prozatím máme dvě:
- jedna je umístěna na křižovatce směrem na sídliště s ostatními
nádobami na tříděný odpad
- druhá na dolním konci vedle hasičské zbrojnice
Do těchto nádob ukládejte olej v plastových nádobách (PET láhve atd.)
Nevylívejte olej po vaření do odpadu, pomůžete tak přírodě. Olej se
totiž obtížně rozkládá a způsobuje v kanalizacích a čističkách odpadních vod nemalé problémy.
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po
zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako
přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být využity v různých odvětvích (chemický,
gumárenský, dřevařský průmysl).
Děkujeme za spolupráci.

Obec Přáslavice má v úmyslu požádat o dotaci na ROZŠÍŘENÍ ZAHRADY V MŠ NA SÍDLIŠTI,
a to formou přírodní zahrady v areálu MŠ, Přáslavice č.p. 246.
Níže náhled na situační plán a několik herních prvků, které budou v zahradě umístěny.

hmyzí domek ►

◄

◄

zvučítko
zvonkohra

tabule
pexeso
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DĚNÍ

V OBCI A

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

PUNČIÁDA
První adventní víkend obcí zazněly tóny vánočních
koled. Byla cítit vůně výborného punče a slyšet smích
lidí, kteří se rozhodli zúčastnit Punčiády pořádanou
našimi hasiči. V brzkých ranních hodinách se sešly
hasičky, aby mohly upéct čerstvé koláčky, zatímco
chlapci a muži ze sboru připravili technické zázemí celé
akce. V rámci šetření přírody bylo možné si přinést
vlastní hrníček. Díky tomu bylo množství využitých
jednorázových kelímků o dost menší než v předešlých
letech. Návštěvnost byla opravdu hojná, a tak nezbylo
ani deci punče navíc. Průběhem akce nás provázela
kapela s názvem Olomoucké saxofonové kvinteto, která nám navodila příjemnou vánoční náladu.
Za Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice chceme poděkovat všem za podporu a účast na pořádaných
akcích v obci.
Dovolili bychom si Vás pozvat na následující událost „Hasičský ples v Přáslavicích“, který se
uskuteční 22. února 2020 – plakát je na poslední straně zpravodaje.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová

VÁNOČNÍ VÝSTAVA – fotogalerie z 13. 12. 2019
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SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ U RYBNÍČKA V DRONTLÍKU
Na poslední odpoledne loňského roku zaměstnanci obce připravili již 14. ročník „Silvestrovského
setkání“. Po zkušenostech z loňska a kladné odezvě od účastníků, jsme polní kuchyni rozvinuli již u
rybníčku za zahradami. Protože to návštěvníci neměli tak daleko a nemuseli se klouzat blátem až dolů
k potoku, byla účast vysoká a přišli i ti občané, kteří by dlouhou cestu terénem až k potoku nezvládli.
O prodej špekáčků a nápojů se postarali zastupitelé obce se svými přáteli. Organizační zabezpečení
opět bezvadně fungovalo, polní kuchyně neustále topila a dodala čtyři kotle horkého punče a vodu na
čaj. Horký punč od zkušené obsluhy kuchyně chutnal, a tak se občané Přáslavic pobavili a navzájem si
mohli v krásném prostředí popřát vše nejlepší do nového roku. Podařil se i velký oheň, který vesele
praskal a opékal špekáčky pro děti i dospělé. Setkejme se opět za rok, všichni ve zdraví, u
silvestrovského punče.
Na oslavu příchodu nového roku byl přichystán pyrotechnickým týmem obce slavnostní ohňostroj,
který byl odpálen již ve 21.00 hodin na fotbalovém hřišti. Řadě občanů obce ale tento termín
nevyhovoval, a tak se o půlnoci obcí ozývaly amatérsky odpalované soukromé ohňostroje a petardy na
nevhodných místech a v rozporu s bezpečnostními pravidly.
Václav Smutný
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TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI 2020

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ochutnávka exotického ovoce
V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jsme obdrželi několik druhů exotického a prémiového
ovoce a zeleniny. Každé třídě byla připravena ochutnávková bedýnka společně s Bovýskovou mapou,
na které jsme si ukázali z jakých kontinentů exotické druhy pochází a jak velkou vzdálenost musely
překonat, aby se k nám do Česka dostaly.
Ochutnali jsme avokádo, nashi, mango, granátové jablko a ze zeleniny například bílou ředkev. Žáci
jednotlivé druhy pojmenovávali, četli si o nich a ochutnávali je. Později je také zkoušeli rozpoznat se
zavázanýma očima. Nejvíce dětem chutnalo mango, nejméně avokádo. V první třídě jsme ovoce
využili i při hře na obchod. Vysvětlili jsme si, proč je exotické ovoce dražší než naše domácí a snažili
jsme se vymyslet různé možnosti, co všechno si můžeme za své „kapesné“ zakoupit.
Mgr. Monika Kolouchová
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Abeceda peněz – Vánoční jarmark
Žáci našeho 4. a 5. ročníku se již od září tohoto školního roku účastní v rámci finanční gramotnosti
projektu České spořitelny nazvaného Abeceda peněz. Cílem tohoto projektu je naučit děti správně
hospodařit s finančními prostředky. Během projektu si žáci založili firmu Štědré Přáslavice a stanovili
si podnikatelský záměr: výrobu a prodej vánočních výrobků.
Společným hlasováním dětí bylo rozhodnuto, že vydělané peníze budou využity na společný výlet do
Pevnosti poznání v Olomouci s občerstvením a k nákupu hraček pro děti z Dětského domova
v Olomouci.
Ředitelem firmy byl jmenován Sebastian Řezníček, jeho zástupcem Adam Ladman, finančním ředitelem Sára Náhlá a zástupcem finančního ředitele Tomáš Rožman.
Během měsíce října jsme s dětmi navštívili Českou spořitelnu v Olomouci, kde jsme se dověděli
spoustu zajímavých informací, obdrželi jsme půjčku 3 000 Kč na počáteční investice firmy a hned
v následujících dnech jsme začali „rozjíždět“ naše podnikání. Bylo potřeba vymyslet logo naší nově
založené firmy a vyrobit vánoční dekorace, které naše budoucí zákazníky zaujmou.
Postupně se naše třídy začaly plnit nádhernými přáníčky, svícny, baňkami, sněhuláky, stromečky a
dalšími výrobky s vánoční tematikou. Všichni jsme se těšili, jak budeme naše zboží vystavovat, nabízet a prodávat, a také jsme byli zvědaví, jak firma obstojí v konkurenci vánočních trhů na Horním náměstí v Olomouci .
A tak 28. 11. 2019 konečně nadešel den s velkým D, den Vánočního jarmarku v České spořitelně a
stěhování zboží na místo prodeje.

Velkou radost nám udělaly šikovné maminky, které náš sortiment ještě před odjezdem obohatily, napekly nám vynikající cukroví, perníčky, a dokonce i nádherné perníkové chaloupky. Na doplnění naší
nabídky nás ještě paní kuchařky vybavily chleby se škvarkovou pomazánkou a v tu chvíli nám bylo
jasné, že naše firma je skvěle připravena a jarmark může začít
.
V České spořitelně na nás čekaly čtyři stánky, které jsme si vyzdobili a vystavili naše zboží. A bylo
opravdu co nabídnout! Všichni příchozí žasli, co všechno naši podnikatelé dokázali vyrobit a k naší
velké radosti nakupovali ve velkém. Mezi zákazníky se objevili i naši rodiče, babičky, dědečkové…
Pokladničky ve všech čtyřech stáncích se rychle plnily a děti nemohly věřit vlastním očím, kolik peněz
již utržily. Velkou zásluhu na tom měli i „lákači“ zákazníků, kteří ve vánočních kostýmech zvali kolemjdoucí k návštěvě spořitelny a vánočnímu nákupu.
Úderem 16. hodiny naše stánky zavřely a vedení firmy začalo počítat zisk. Byl to nejnapínavější okamžik z celého dne. Když jsme se všichni shromáždili kolem paní Ševčíkové, manažerky projektu, která nás o našem zisku měla informovat, byla v nás malá dušička. Budeme mít peníze na vrácení půjčky
od České spořitelny? Pojedeme vůbec na náš vysněný výlet? Budeme moci obdarovat děti z Dětského
domova?
Po oznámení konečné vydělané částky jsme jásali nadšením a některým se v očích objevily i slzičky
štěstí, huráááááááááááááááááá, náš sen se splnil!

Vydělali jsme neuvěřitelných 20 000 Kč!
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Vánoční jarmark firmy Štědré Přáslavice skončil obrovským úspěchem, užili jsme si nezapomenutelný
den a obohatili se o další zkušenosti a dovednosti. Všichni malí podnikatelé si zaslouží velký obdiv a
pochvalu, co všechno společnými silami dokázali!
Od spořitelny děti obdržely Certifikáty jako uznání za výborně zvládnutý projekt Abeceda peněz.
Velké uznání a obrovské poděkování patří samozřejmě také skvělým rodičům našich žáků, kteří nám
do prodeje přispěli svým vynikajícími zákusky, perníčky, slaným pečivem atd. a hlavně na jarmark
Štědrých Přáslavic přišli a naši firmu, školu a děti v rámci projektu finanční gramotnosti podpořili, čehož si velmi vážíme.
Společně jsme se rozhodli, že za vydělané peníze navštívíme Pevnost poznání v Olomouci a rádi bychom také věnovali část peněz Dětskému domovu v Olomouci a podpořili tak děti, které nemají takové
možnosti jako my.
Mgr. Lenka Tozziová

Škola nanečisto
Dne 3. 12. odpoledne měli předškoláčci možnost
navštívit se svými rodiči základní školu, kde se
konal 2. ročník projektu Škola nanečisto.
Na budoucí školáky čekaly úkoly s čertí tematikou, do kterých se děti hned po příchodu
nadšeně pustily a zvládly i „pekelně“ těžké
úkoly . Báseň o čertovi, kterou jsme se společně naučili, přilákala do třídy i pětičlennou
čertí rodinku. Chlupáči nás trošku vystrašili a
také nám předvedli svůj oblíbený taneček.
Po úspěšném splnění všech úkolů si děti
vyrobily papírového čertíka a dostaly malý
dárek. Všichni předškoláčci si zaslouží velkou
pochvalu za to, jak svůj první den ve škole hravě
zvládli a my se budeme těšit, až je přivítáme v příštím školním roce v naší 1. třídě.
Velké poděkování patří i děvčatům ze 4. třídy, která pomohla s organizací našeho programu.
Mgr. Lenka Tozziová
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JSME TADY
Moc vám děkujeme!!!!!!!!!!!!!
Děti za základní školy již několik roků
sbírají vršky od PET lahví a hliník pro
Aktivační centrum JSME TADY, které
sídlí v Přerově. Vršky se třídí podle barev
a poté, co se získá dostatečný počet pytlů,
odváží se do sběrny. Výtěžek z prodeje je
určen na provoz Aktivačního centra.
Jsou zde klienti s těžkým kombinovaným
postižením, většinou upoutáni na invalidní
vozík a k tomu nevidomí. Jsou to mladí
lidé ve věku od 16 do 40 let, kteří potřebují
24hodinovou péči o svou osobu. Do centra
je přivážejí jejich rodiče.
Tito klienti nezbytně potřebují pomoc druhé osoby u všech
úkonů – jídlo, pití, hygiena, oblékání, polohování, a to neustále,
24 hodin denně! Někteří z nich ani sami nesedí – mají speciální
polohovací vozík, aby jim byla umožněna změna polohy těla.
Jedinou tělesnou aktivitou je rehabilitace vedená druhou osobou.
Centrum bylo založeno rodiči klientů proto, aby zde tito mladí
lidé s velmi vážným postižením mohli prožívat i jiné zážitky a
dále se rozvíjet mimo svoji rodinu. Za pomoci osobních
asistentů se vzdělávají, zpívají, malují, či prostě jen tráví svůj
čas ve společnosti svých vrstevníků.
Stacionář JSME TADY, o.p.s. se při práci s klienty zaměřuje
na zdokonalování jejich dovedností a upevňování již získaných znalostí a zkušeností. Usiluje také o
všestranný rozvoj klientů, vždy však s ohledem na jejich kombinovaný handicap a aktuální zdravotní
stav. V přerovském regionu není jiná organizace, která by pracovala jako centrum denních služeb
s mladými lidmi s tak těžkým postižením.
Těsně před vánočními svátky 18. 12. 2019 opět děti předaly Ing. Věře Saňkové (zástupce centra), pytle
vršků a hliníku a tentokrát ještě přidaly malé dárky v podobě „krabic od bot“. Je nádherné, když vidím,
že děti myslí i na druhé, nemocné a postižené. Moc si toho vážím!
VĚŘÍM, ŽE SE PŘIDÁTE I VY, kteří jste o této záslužné aktivitě dětí z naši základní školy
nevěděli.
Mgr. Dagmar Škývarová
VZKAZ od paní Ing. Věry Saňkové:
Vážená paní ředitelko,
jak jsme se domluvily, posílám fotky z předání dárků při dnešní vánoční besídce. Moc Vám děkujeme.
Naši klienti, i když věkově starší, svým vnímáním jsou to většinou malé a velmi malé děti. Jejich
radost byla převeliká, a tak všem milým dárcům posíláme velké poděkování od nich, od jejich rodičů i
od našeho Aktivačního centra.
Děkujeme také za všechny sesbírané vršky z PET lahví.
Je to od Vás milé, že naše Aktivační centrum JSME TADY podporujete.
S přáním všeho dobrého do nového roku
Ing. Věra Saňková, tel.: 601 500 621
JSME TADY, o.p.s.
Sokolská 26
750 02 Přerov
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Mikulášská nadílka
Rok utekl jako voda a opět nastal čas, kdy
mezi nás chodí Mikuláš s čertem a andělem.
Každoročně klepou na dveře 5. prosince, my
jsme jim dveře tříd otevřeli hned další den.
Čerti a andílci se nápadně podobali žákům 5.
třídy.
Když jsme slyšeli rachot a dusot na chodbě,
bylo nám jasné, že Mikuláše nedoprovází jen
jeden čert. Bylo jich hned sedm. Některé děti
je přivítaly s úsměvem, jiné s obavami. Rohatí
čerti nás sice trochu strašili, ale nikoho
s sebou do pekla neodnesli. Proč taky, když
všichni žáci slíbili, že budou po celý rok hodní
a připravili si pro ně spoustu písniček a
básniček. Mikuláš nás za to nakonec odměnil i sladkou nadílkou.

Mgr. Monika Kolouchová

Zpívání pod vánočním stromem
Během posledního předvánočního týdne se žáci, rodiče a učitelé již tradičně
sešli u vánočního stromu, aby si zazpívali známé koledy a užili si společně tu
pravou vánoční atmosféru. Školáci i předškoláci měli pro diváky připravený
pestrý program. Žáci třetí třídy si nacvičili divadelní scénku – narození Ježíška
v Betlémě. Všichni žáci se zapojili zpěvem koled, které doprovodila paní
učitelka Žižková na keyboard a někteří žáci také na Orffovy nástroje. Nakonec
byli všichni pozváni do naší školy, aby se zahřáli výborným punčem, ochutnali
cukroví nebo si vyrobili v našich dílnách hezké vánoční dekorace. A pak už
jsme se všichni těšili na Štědrý den, spoustu pohádek a zasloužené vánoční
prázdniny.
Mgr. Monika Kolouchová
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Jak jsme v naší MŠ prožili Vánoce
Na začátku prosince děti ve školce přivítaly
Mikuláše se svými pomocníky a po překonání
obav mu zazpívaly a přednesly vše, co umí.
Potom už následovalo těšení se na Vánoce. Děti
se seznamovaly s vánočními tradicemi, vyráráběly vánoční výzdobu do tříd a na výstavu na
obecním úřadě, pekly perníčky, zpívaly koledy
a pozorovaly vánoční počasí.
Do školky přijel herec Ivan Urbánek s úžasným
divadelním představením „Vánoční příběh“.
Děti rodičům na „Vánočním podvečeru“ předvedly, co všechno se naučily a společně s nimi
si zazpívaly koledy u vánočního stromečku.
Po Vánocích se děti v každodenním komunitním kruhu učily vyjadřovat své dojmy a pocity z Vánoc a
naučily se Tříkrálovou koledu. Paní učitelky s nejstaršími dětmi se zúčastnily Tříkrálové sbírky po
vesnici. 11 dětí rodiče přihlásili do lyžařského kurzu v Newman School v Hlubočkách a přijelo k nám
loutkového divadlo s pohádkou „Bába Chřipka“.
Téma na měsíc leden je „Když přijde tuhá zima, neskolí nás kašel, rýma“. Nejmladší děti se seznamují
s názvy zimního oblečení, vlastnostmi sněhu (studený, teplý…), ochranou před kašlem a rýmou a učí
se techniku nalepování, stříhání a malování. Nejstarší děti již tyto znalosti mají, a tak se seznamují
s životem na severním pólu, novými písničkami a jiné.
Za MŠ Olga Michalíková

ŠACHOVÝ ZPRAVODAJ – leden 2020
ŠK Matadoor Přáslavice v sezóně 2019–2020 úspěšně sklízí. Hrál pět zápasů, s kladným výsledkem
čtyř: porazil Šternberk B 3:2, Sigmii Olomouc C 4:1, Tatran Litovel D 5:0, ŠK Olomouc D 3:2.
Prohrál jediný na půdě ŠK Horka, kde na první šachovnici získal bod Jiří Přenosil s českou
mezinárodní mistryní (WIM) v šachu žen, dvakrát stříbrné a třikrát bronzové, mistryni ČR v
bleskovém šachu Petrou Sochorovou. Na druhé šachovnici remizoval J. Chrascina s P. Richardem.
Partie J. Přenosila s komentářem viz níže – Partie ze dne 7. 12. 2019.
Partie ze dne 9. 11. 2019

Šternberk B – ŠK Matadoor Přáslavice
Spurný Ladislav – Přenosil Jiří

1.d4 f5 2.Jf3 Jf6 3.Sg5 Je4 4.Sf4 d6 5.e3 c5 6.dxc5Da5+ 7.c3 Dxc5 8.h3 e5 9.Sh2 Jbd7 10.Jbd2 J7f6
11.Jxe4 Jxe4 12.Jd2 Jf6 13.Db3 g6 14.Db5+ Dc6 15.Dxc6+ bxc6 16.Sc4 Vb8 17.Vb1 Sg7 18.0-0 Ke7
19.Sg3 h6 20.Vfd1 Vd8 21.b3 Jh5 22.Sh2 d5 23.Se2 Ke6 24.c4 Sb7 25.cxd5 cxd5 26.Vdc1 Vbc8
27.Jf3 Sf6 28.Je1 Se7 29.Sxh5 gxh5 30.Jd3 Sd6 31.Vxc8 Vxc8 32.Vc1 Vxc1 33.Jxc1 Sa6 34.a4 Sb4
35.Ja2 Sd2 36.f3 Sxe3+ 37.Kh1 Sd2 Bílý vzdal.
Na celé partii je tristní tragický příběh černopolého střelce bílého, mimo hru do konce partie, odchyt
střelce na závěr je už třešničkou na dortu.
Partie ze dne 23. 11. 2019

ŠK Matadoor Přáslavice – Sigmia Olomouc C
Ticháček Vít – Klech Jaroslav

1.Jf3 e6 2. c4 d5 3. cxd5 exd5 4. d4 Sd6 5. Jc3 c6 6. e3 Jf6 7. Se2 0-0 8. 0-0 Sf5 9.a3 Jbd7
10. h3 Dc7 11. Jh4 Se4 12. f3 Sg6 13. Jxg6 fxg6 14. Sd3 Sh2+ 15. Kh1 Jh5 16. f4 Sg3
11

17. Dg4 Jdf6 18. Dg5 Df7 19. Je2 h6 20. Dxg6 Dxg6 21. Sxg6 Sh4 22. Vf3 Se1 23. g4 Je4
24. gxh5 Vf6 25. Sxe4 dxe4 26. Vf1 Sa5 27. b4 Sc7 28. Jg3 Ve8 29. Kg2 g6 30. hxg6 Vxg6
31. Kf2 Kh7 32. Sd2 V8g8 33. Jxe4 Vg2+ 34. Kf3 Černý vzdal.
Partie ze dne 7. 12. 2019

ŠK ZŠ Horka nad Moravou – ŠK Matadoor Přáslavice
WIM Sochorová Petra – Přenosil Jiří

1.e4 g6 2.d4 d6 3.Jc3 Sg7 4.Sg5 h6 5.Se3 Jd7 6.Dd2 a6 7.a4 Jgf6 8.h3 Vb8 9.a5 c5 10.Jf3 Dc7 11.Se2
(ani Petra ani já teorii zahájení moc nedáváme, takže tvoříme již od začátku partie a teď začíná fáze
konkrétních plánů) cxd4 12.Jxd4 Jc5 13.Sf3 Sd7 14.0-0 e5 (s cílem zatlačit tři lehké figury bílé k
obraně pěšce e4, čímž prakticky přijde o šance hrát na výhru, přičemž ani moje nebudou vysoké, ale
vyjít černými ze zahájení s něco lepší pozicí je při síle protivnice dobrý výsledek)15.Je2 Sc6 16.Jd5
(bílá se věrna svému naturelu nehodlá bránit a zkouší neodevzdat získaný prostor, ale tento pokus
selže) Sxd5 17.exd5 e4 (pointa kombinace spočívá v tom, že bílý střelec má jediné ústupové pole g4
na což přijde h5 a najednou je střelec bez možnosti záchrany a ještě se otevře postavení před bílým
králem, což byla pro bílou natolik nepříjemná představa, že se rozhoduje vyzkoušet štěstí jinde
18.Sxc5 Dxc5 19.b4 Dc4 20.Df4 0-0 21.Jg3 g5 22.Dxd6 exf3 23.Jf5 fxg2 24.Vfe1 Df4 (určitě ne
nejlepší tah, ale vzhledem k tomu, že mi zbývalo málo času v důsledku propočtu dřívějších náročných
variant volím toto pragmatické řešení, které by mě mělo dovést k výhře s největší mírou jistoty.
25.Dxf4 gxf4 26.Vad1 Vfd8 27.Kxg2 Sf8 28.d6 Vd7 29.Kf3 V8d8 30.Vg1+ Kh7 (časová tíseň
skončila a praktická realizace je již pouze věcí techniky) 31.Vd4 Sxd6 32.Jxd6 Vxd6 33.Vxf4 V8d7
34.Vb1 Jd5 35.Vc4 Vc6 36.Vd4 Vc3+ 37.Vd3 Vxd3 38.cxd3 Jc3 39.Vb3 Vxd3+ 40.Kg4 Kg6 41.f4
f5+ 42.Kh4 (poslední pokus bílé o remízu s pomocí patových motivů) Kf6 43.Va3 Vf3 44.b5 Vxf4+
45.Kg3 Je2+ a bílá konečně vzdala, další tahy by nemohly nic změnit na výsledku partie.

Foto hráčů: 5. kolo Přáslavice – ŠK Olomouc D

Zpracoval Josef Turek
12

KLUB SENIORŮ
Po domluvě s paní starostkou uvádíme originál článku do zpravodaje, který zpracovala za „děvčata“
z Klubu seniorů paní Věra Vodičková. Líbilo se nám její úhledné a čitelné písmo, které se dnes už tak
často nevidí. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další příspěvky do zpravodaje☺.
(mg)

13

14

Z Vánočního posezení v Klubu seniorů…

Výrobky ze Senior klubu z Velkého Újezdu na Vánoční výstavě

NABÍDKA PRÁCE
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A NĚCO NAVÍC

„Z dluhů se dá dostat. Nejdůležitější je před nimi nezavírat oči,“
říká insolvenční poradkyně Vendula Kroupová
Jen v Olomouci se v exekucích nachází každý desátý člověk nad 15 let. Do insolvence
se ročně dostane přibližně 400 z nich. Jak se s takovými životními situacemi mohou
lidé vypořádávat a co je v této situaci nejtěžší? O tom jsme si povídali s insolvenčními
poradkyněmi Ivanou Vyleťalovou a Vendulou Kroupovou z organizace Člověk v tísni.
V červnu tohoto roku začala platit nová pravidla oddlužení. I když se podmínky vstupu do insolvence
zlepšily, dluhy stále nejsou pro mnoho obyvatel vyřešené téma. Pokud si lidé neví rady, mohou se
obrátit například na pracovníky v organizaci Člověk v tísni. Ti tyto problémy se svými klienty řeší
denně.
„Některá zadlužení přicházejí z nezodpovědného zadlužování, jako jsou například nákupy na splátky.
Zároveň k nám ale přichází lidé, kteří se do dluhů dostali kvůli závažné životní situaci. Třeba je opustil
partner a životní náklady zůstaly na jednom živiteli,“ popisuje typy klientských příběhů insolvenční
poradkyně Ivana Vyleťalová. Občas se také setkává s dluhy, které vzniknou tak, že na ně člověk
zapomene, nebo o nich ani neví. „Mnoho lidí přichází do dluhů kvůli neznalosti. Například proto, že
neví, že mají platit zdravotní pojištění, nebo zapomenou na poplatky za odpady,“ dodává Vyleťalová.
Nejčastějším problémem, se kterým klienti do dluhové poradny Člověka v tísni přichází, jsou exekuce.
„Exekuce je pro lidi likvidační a demotivační a vede je často ke krajním řešením. Například práce
v šedé zóně, závislost na dávkách nebo třeba reálná ztráta bydlení,“ říká Vendula Kroupová. Proč
tomu tak je? Dluhy jsou podle insolvenční poradkyně v naší společnosti ještě stále tabu a lidé proto
nejsou dostatečně informovaní o tom, jak je řešit: „Často o těchto problémech neříkáme ani své
nejbližší rodině. Lidé potřebují sebrat odvahu na to, je řešit.“ A to jedině tím způsobem, že o nich
začnou mluvit.
Začít mluvit o dluzích může člověk právě s odborníky z organizace Člověk v tísni. Pracovníci se
pokoušejí spolu s klientem hledat příčiny ale i řešení. Pomohou mu zmapovat situaci a například
připravit člověka na oddlužení. „Insolvence je krok, který ovlivní fungování rodiny. Proto je dobré být
připraven na všechny možné situace, které mohou nastat. Důležité je zmapovat celou životní situaci,
nejen příjmy a výdaje, ale rodinné zázemí, zdravotní stav, práci apod.,“ říká Vendula Kroupová. S ní i
s jejími kolegyněmi si můžete zavolat, poradit se a domluvit schůzku. Služby fungují bezplatně a
pracovníci vás mohou navštívit i u vás doma, a to nejen v Olomouci a okolí, ale i na Litovelsku a
Uničovsku.
V Olomouci můžete navštívit kancelář Člověka v tísni bez objednání v konzultačních hodinách ve
čtvrtky od 8 do 12 hodin na adrese Litovelská 14.
Nebo se domluvit na schůzce s insolvenční poradkyní:
Vendula Kroupová
vendula.kroupova@clovekvtisni.cz
777 367 873
Clovekvtisni.cz/olomouc
Autor textu Barbora Kurdzielová, Mediální koordinátor
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POPLATKY 2020
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ÚNOR
Vlasta Dzurianová
Bohumila Novotná
Milada Pavlitová
Jana Sienelová
Věra Štěpaníková
Josef Houšťava
Jozef Hroš

BŘEZEN
82
81
75
65

Jitřenka Hanzelová
Zdeňka Franková
Antonín Novotný
Ludmila Smékalová
Vladimír Vodička
Anežka Řezníčková
Hana Bartoňková
Jan Černoch
Božena Tomková

85
85
83
75
70

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Antonín Lízner
Mia Doubravka Ralbovská
Marek Král
William Minks
Vítáme nové občánky!

† mjr. Jiří Chudoba
† JUDr. Josef Bureš
Budeme vzpomínat!

A K C E V O B C I: ÚNOR – BŘEZEN
sobota
sobota
neděle
sobota
čtvrtek
pátek
neděle

15. 2.
22. 2.
8. 3.
14. 3.
26. 3.
27. 3.
29. 3.

Dětský karneval
SRP při ZŠ a MŠ
Hasičský ples
SDH
Divadlo: Náš otec José
Divadel. spolek Bukovany
Turnaj ve florbale
TJ Sokol
Recitační soutěž mikroregionu Bystřička ZŠ+Obec
Jarní výstava
Obec+ZŠ+MŠ+MC Motýlek
Jedlička
ZŠ

Vydává a tiskne: Obec Přáslavice (300 ks), 783 54 Přáslavice č.p. 23
IČ: 00576255, DIČ: CZ00576255, www.praslavice.com, tel.: 587 408 870
Příspěvky posílejte na e-mail: podatelna@praslavice.com, kontaktní osoba: Ing. Mária Gillarová, tel.: 734 236 604
Datum vydání tohoto čísla: 4. 2. 2020, evidenční číslo: MK ČR E 15753, uzávěrka příštího čísla: 27. 3. 2020
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OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020
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