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SLOVO STAROSTKY

Vážení přátelé, milí sousedé!
Ač je zima v plném proudu a věřím, že už žijeme poslední vlnou
pandemie, já se dívám s optimismem do dnů příštích a vyhlížím jaro. Na
úřadě připravujeme projekty na příští sezónu a vyjednáváme o
případných dotacích a dalších možnostech, jak posílit příjmy.
Bohužel, ve spojení s inflací a dalšími vlivy jsme byli nuceni schválit
navýšení všech poplatků a plateb od občanů. Především poplatky za
pejsky, odpad a platby za stočné. Po letech, kdy byly poplatky za
čipované psy v nulové výši, nastala změna a nová vyhláška stanoví platbu za každého jednoho pejska.
Sazby jsou odlišné od toho, zda pejsek žije v bytovém domě (400 Kč) nebo v domku (200 Kč). Občané
– majitelé psa, kteří dovršili 65 let mají slevu 50 %, tj. platí 200 Kč nebo 100 Kč.
Dnes mám na srdci právě psí tématiku.
Obec v posledních letech navýšila množství pouličních košů se sáčky na psí exkrementy a pravidelně
je doplňuje a stará se o odpad v nich. Tyto náklady pokryjí mimo jiné i vybrané poplatky za pejsky.
Bohužel, musím říci, že část přáslavických pejskařů i přes všechny výzvy po svých psech neuklízí,
zanechává nevábné hromádky na veřejných prostranstvích, silnicích a dalších plochách. A nikdo
nechce přijít do práce nebo na návštěvu s takovým smradlavým dárečkem na botě.
Milí pejskaři, kteří nechcete uklízet, zaveďte své pejsky na vlastní zahradu, nechť konají potřebu tam.
Pokud nemáte zahradu, tak prosím uklízejte, je to slušnost i povinnost, právě na uklízení tam ty sáčky
jsou. Znečištěný chodník nebo trávník není váš a za jeho úklid zaplatíme všichni.
A když už jsme u těch 4nohých miláčků, stále platí vyhláška č.1/2016, která říká, že pes musí být
v zastavěném území na vodítku. Pamatujte na to, prosím, často se na mě obracejí majitelé menších
psů, že zpoza rohu vyběhl větší pes a museli chránit svého malého miláčka vlastním tělem a celá
situace byla až o strach. Porušování vyhlášek projednává přestupková komise a tato není výjimkou. A
ještě jedna věc, fotbalový klub i obec investuje do kvality trávníku na fotbalovém hřišti. Hřiště patří
do zastavené části, zde se pejsci nevenčí, ani to není jejich výběh. Pokud chcete, aby se pejsek
proběhnul, musíte třeba k háječku, ne na hřiště.
A na co se můžeme těšit? Den otevřených dveří v opraveném bytě na sídlišti (pozvánka na str. 19).
Pořád doufáme, že obecní ples bude v pátek 4. března a pak jedno, zatím tajné překvápko – schází se
nově divadelní kroužek ochotníků a chystá jarní komediální premiéru. Sledujte hlášení a Fb.
Vaše starostka Jitka Ivanová
P.S. Jaro je tady za cca 40 dnů.
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DĚNÍ

V OBCI A

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

BRUSLENÍ VE VELKÉ BYSTŘICI PRO OBČANY PŘÁSLAVIC ZDARMA
29. 12. 2021

SILVESTR U RYBNÍČKA V DRONTLÍKU – 31. 12. 2021
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V příjemné atmosféře a za docela teplého počasí proběhlo již 15. silvestrovské setkání…
„Znalci“ odhadli účast na víc jak 500 návštěvníků. A nebyli to jenom místní. Přišli i z okolních obcí
procházkou pozdravit se s přáteli. Oheň u rybníčka vesele praskal, i když několik dnů předtím pršelo, a
ne všechno dřevo jsme stihli uchránit. U ohýnku se opékalo, nebo jen tak posedělo. Děti „řádily“
kolem rybníčka, voda lákala, snad se nikdo nezmočil☺. V prodejním stánku se „zastupitelskou“
obsluhou se dal koupit špekáček, tatranka, kafíčko nebo čaj, a panáček na zahřátí byl taky k mání.
Velké díky patří technickým obecním zaměstnancům za přípravu zázemí. Kolem stolečků se vesele
diskutovalo, smálo, popíjelo… Lidé se zdravili, přáli si do nového roku vše nejlepší.
A my se k tomuto přání rádi připojujeme: „Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám…“
(mg)
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TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA NA OBECNÍ ZAHRADĚ – 9. 1. 2022
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Jak dopadla Tříkrálová sbírka 2022 u nás v Přáslavicích?
Ve čtvrtek 20. ledna přijely dobrovolnice z Charity Olomouc na obecní úřad rozpečetit 3 pokladničky,
do kterých se vybíraly peníze přes víkend 7. – 9. 1. 2022 a výsledná částka je zatím nejvyšší za
posledních 5 let... Vybralo se celkem 47 485,- Kč.
Děkujeme všem koledníkům, dospělým i dětem, za ochotu a čas, který věnovali tříkrálovému
koledování a občanům Přáslavic za jejich štědrost.
(mg)
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Z P R Á V Y Z F A C E B O O K U S T A R O S T K Y…
DÁRKY V KRABICI – zveřejněno 21. 12. 2021
DĚKUJEME všem lidem, kteří přinesli dárky v krabici a další drogerii, ponožky a rukavice pro
rodiny s dětmi pro Charitu Olomouc, středisko Hodolany. Předali jsme všechny předem domluvené
dárky pro děti, a ještě něco navíc!
Pracovníci charity dělají dobrou a záslužnou práci v mnoha oblastech, často je vidíme jezdit i do
naší obce za seniory a potřebnými.
Jsem ráda, že můžeme alespoň takto přispět rodinám a lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci.
Důležité je pomoci tak, aby získali nový elán a sílu vymanit se ze špatných dnů.
Jitka Ivanová

JAK JE TO S TĚMI ODPADY? – zveřejněno 7. 1. 2022
Složité téma to tedy je. Kolik se bude platit a kolik obec doplácí?
Na začátek něco čísel od nás z Přáslavic.
Rok 2020:
Příjmy od občanů (poplatky): 925 080 Kč
Příjmy za vytříděný odpad ze sběrného dvora: 383 221 Kč
Výdaje vynaložené na svoz a sběrný dvůr: 1 954 573 Kč.
Obec doplatila na tuto kapitolu 646 272 Kč.
Rok 2021:
Příjmy od občanů (poplatky): 975 800 Kč
Příjmy za vytříděný odpad ze sběrného dvora: 517 607 Kč
Výdaje vynaložené na svoz a sběrný dvůr: 1 941 566 Kč.
Obec doplatila na tuto kapitolu 448 159 Kč.
Podařilo se tedy vytřídit více odpadu ve sběrném dvoře a za něj dostat více peněz a zároveň snížit
výdaje i přes navýšení ceny za svoz. I přesto obec na svoz doplácí nemalé peníze.
Poplatek za svoz se zvyšuje pro rok 2022 dle už schválené vyhlášky zastupitelstvem na 750 Kč za
občana a rok. Není to málo, ale jak ukazují čísla, nepokryje to náklady spojené s touto kapitolou.
Od roku 2020 máme nový zákon o odpadech a ten stanoví cíle, jaké množství komunálního odpadu
(z černých popelnic) je možno se slevou uložit na skládku do roku 2030. A každý rok se množství
snižuje. Pokud hmotnost překročíme, skokově se navýší poplatek. Taková je současná realita.
Jak můžeme předejít skokovému navýšení ceny za odpady? Řádně třídit a o třídění se zajímat.
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Neházet do černých popelnic papír, plast, bio odpad, olej z kuchyně ani textil. Tyto patří do
kontejnerů ve sběrných místech.
Počet velkokapacitních kontejnerů nelze změnit ze dne na den. Pokud někde v průběhu roku
kapacita nedostačuje, neváhejte nás informovat, můžeme přidat kontejner, pokud nám to podmínky a
smlouva dovolí.
Svozová firma je povinna vyvézt vše, co leží uvnitř kontejneru. To, co leží kolem, NE.
Apeluji tímto na všechny obyvatele, aby nenechávali žádné krabice ani tašky kolem kontejnerů,
když jsou plné. Nejenže takový odpad svozová firma nevyveze, protože za to není placená. Ale pak v
nejkrásnějším období roku (vánoční svátky a prázdniny) vypadají veřejná prostranství v Přáslavicích
jako někde na východně-balkánské hranici. Fotky jsou toho bohužel dokladem.
Ve středu 29. 12. 2021 byl otevřen po svátcích sběrný dvůr. Navštívily ho celkem 3 osoby! A právě
povánoční vycházka do sběrného dvora s uložením papíru a plastů mohla zabránit nepořádku, který po
Vánocích po celé obci byl.
Pracovníci obce odpad uklidili. Žijeme přece ve střední Evropě. Odpad už byl tak zničený, namoklý
a smíchaný, že skončil v komunálním odpadu (tedy v tom nejdražším černém). A jeho vývoz
zaplatíme navíc všichni a veškeré náklady spojené s úklidem jdou do výdajů odpadové kapitoly a tím
pádem se zase může zvýšit poplatek na rok 2023. Tak celý kolotoč probíhá...
Bohužel není možno přidat kontejnery nebo svozový termín jen na období kolem Vánoc, jak bylo
navrhováno. Svozové firmy mají svoje harmonogramy, určité množství techniky a lidí. A i tito lidé,
stejně jako my všichni, čerpají na svátky dovolené, jsou nemocní, v karanténě atd. Stačí, jakou paseku
udělá ve svozovém kalendáři jeden porouchaný „kuka“ vůz.
Apeluji na všechny občany. Pokud chceme platit za svoz a úklid odpadu i do budoucna přijatelné
ceny, prosím, důsledně třiďme, využívejme plně náš sběrný dvůr a okolí popelnic udržujme čisté.
Žít v upraveném prostředí je cíl nás všech. Děkuji Vám.
Jitka Ivanová

A trošku humoru… Ten nikdy neuškodí…☺
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ZIMNÍ SVATBA V PŘÁSLAVICÍCH – zveřejněno 21. 1. 2022
Dnes krásné pracovní povinnosti.
Zasedačku jsme rychle změnili na obřadní místnost a své ANO si dnes 21. 1. 2022 řekli Aneta a Peter.
Oddávám výjimečně a moc ráda.
Navíc, když snoubence znám osobně, mohu jim svoje přání říci veřejně a nahlas. Komu se to poštěstí?
Mladým novomanželům přejeme hodně štěstí, tolerance a lásky.
Tak, kdo plánujete svatbu, můžeme to zvládnout v létě s krásným výhledem u nás na rozhledně
v Přáslavicích.
Velké poděkování patří paní matrikářce z Velké Bystřice, která mne nenápadně usměrňuje a hlídá, a
mé pravé ruce, místostarostce Hance!
Jitka Ivanová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Netiketa
Žijeme v době, kdy je užívání internetu dětmi prakticky
nevyhnutelné a znalosti dětí v oblasti informačních a
komunikačních technologií často převyšují znalosti jejich
rodičů. Naivita, důvěřivost a nedostatek životních zkušeností
však mohou být důvodem, že se dítě může stát velmi snadno
obětí tzv. virtuálních predátorů. Proto jsme se rozhodli do naší
školy pozvat preventistu RNDr. Ludvíka Hanáka s přednáškou
Netiketa – Pravidla slušného chování na internetu. Tato beseda
byla připravena pro žáky první až páté třídy.
Dozvěděli jsme se zajímavé informace o základních pravidlech
slušného chování v online světě, při online hrách, na sociálních sítích a během online výuky. Z celého
programu vyplynulo, že všichni (nejen děti) musíme být na internetu velmi opatrní a měli bychom
vědět, jak se v tomto prostředí chovat. Je potřeba toto téma neustále připomínat, protože sami víme, že
nástrah kolem nás je mnoho.
Mgr. Jana Žižková
Vánoce na hradě Šternberk
Před nedávnem jsme se rozloučili s posledními podzimními dny a již jsou nám na dosah nejkrásnější
svátky v roce, Vánoce. Abychom opravdu nasáli vánoční atmosféru blížících se svátků, vydali jsme se
s našimi školáky na hrad Šternberk, kde pro nás byl připraven vánoční program a výtvarné dílny. V
rámci prohlídky vánočně vyzdobeného hradu nám byly představeny nejen symboly Vánoc a jejich
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tajemná atmosféra, ale rovněž tradice, které jsou s vánočním časem odedávna neodmyslitelně spjaty –
stavění betlému s jesličkami, koledování, příprava specifických vánočních jídel, rozesílání vánočních a
novoročních pozdravů a přání, a především zdobení stromečku a rozdávání dárků.
Děti se dozvěděly, jak se tyto svátky slavily v době našich babiček a jejich předků, a jak mohla
vypadat vánoční výzdoba a oslava Vánoc v bohatém šlechtickém sídle. Součástí prohlídky byla i
návštěva zrekonstruované lichtenštejnské hradní kuchyně.
Kromě prohlídky hradních prostor na nás čekala výtvarná dílna, ve které jsme vyrobili originální
vánoční dárečky pro naše blízké – malované hrníčky nebo gelové svíčky.
Domů jsme se vraceli spokojení a natěšení, jakou radost budou mít rodiče z dárečků, které jim děti z
hradu Šternberk přivezly☺.
Lenka Tozziová

Škola nanečisto
První prosincové dny jsou v ZŠ Přáslavice každoročně spjaty s návštěvou předškoláčků ve škole. Nejinak tomu bylo i letos. Sedmnáct kluků a holčiček si vyzkoušelo, jaké to je usednout do školních lavic.
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Pro děti byla připravena celá řada úkolů, do kterých se hned se zájmem pustily. Čekalo je poznávání
barev, počítání slabik, hledání rozdílů v obrázku a mnoho dalších. Jejich pilnou práci narušila nečekaná návštěva – čert Bertík, který se chtěl do výuky také zapojit. A tak mu děti ukázaly, co všechno už
umí. Čertík totiž neuměl napočítat ani do pěti, ale naše děti to hravě zvládly! Poté byla řada na Bertíkovi, který se rozhodl děti naučit pekelný tanec, ten se jim ohromně líbil. Na závěr nás čekal nejtěžší
úkol – výroba papírového mini čertíka, kterého si děti nakonec odnesly domů. Všechny budoucí školáky musíme moc a moc pochválit za jejich snahu a budeme se na ně těšit na příští škole nanečisto. ☺
L. Tozziová, M. Křivánková
Zpívání u stromečku
Začal prosinec. Pro děti snad nejdelší měsíc
v roce, který je plný očekávání a tradic. A tak
pro nás ve škole nastal čas začít se připravovat na vánoční vystoupení. Celý měsíc jsme
poctivě vyráběli dárkové předměty a trénovali
vánoční koledy. Potom přišel náš den, 16. 12.
2021, kdy jsme se sice s roční přestávkou, ale
přece, opět sešli u tradičního zpívání u stromečku. Velmi brzy se zde shromáždila spousta diváků ze strany rodičů, babiček, dědečků,
tetiček, strýčků a všech dalších fanoušků našich žáků. Mírná počáteční nervozita brzy vyprchala a my jsme si celou akci náležitě užili.
Paní ředitelka přivítala všechny hosty a poté
už byl čas na vystoupení našich žáků. Zazpívali celkem čtyři krásné koledy a my jsme na ně náležitě pyšní! Poté vystoupili také naši mladší kolegové z mateřské školy, kteří si svou roztomilostí získali srdce nejednoho diváka. Vystoupení ale nebyla jediná věc, kterou jsme si letos připravili. Pracovníci obce pro nás nachystali stan a stoly, ve kterých
jsme mohli prodávat naše vánoční výrobky, které se dětem letos obzvláště povedly. Tímto chceme
moc a moc poděkovat všem, kdo se na konání akce podíleli, ale také všem našim hostům a divákům,
kteří se koupí výrobku rozhodli podpořit naše žáky. Všechny děti měly velkou radost z toho, jaký byl o
výrobky zájem. Z utržených peněz dětem pořídíme další materiály na vyrábění, případně je použijeme
na nějaký společný zážitek, třeba na školním výletu. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se zase příští
rok u vánočního stromečku!
Magdaléna Křivánková
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Předávání vysvědčení
Ač se to zdá neuvěřitelné, školní rok se pomalu přehoupl do
své druhé poloviny, a tak v závěru měsíce ledna nastal čas
ohodnotit práci našich školáků za uplynulého půl roku.
Jak děti, tak i učitelé (a rodiče ☺) uvítali, že tentokrát, i když
nás onemocnění COVID 19 stále pronásleduje, zůstaly školy
otevřené a děti nemusely získávat své vědomosti formou
distanční výuky jako v loňském školním roce.
V pondělí 31. ledna jsme od rána hořeli nedočkavostí a s
napětím očekávali poslední hodinu, kdy se ve třídách hodnotil prospěch a chování našich žáčků, a rozdávalo se vysvědčení. Obavy některých dětí byly zbytečné ☺. Všech našich 63 žáků prospělo s vyznamenáním a bylo
uděleno celkem 39 pochval třídního učitele.
Největší radost měli z vysvědčení naši prvňáčci, kteří neskrývali nadšení ze svých prvních školních
úspěchů. Na všechny školáky čeká 4. února zasloužený den pololetních prázdnin, kdy si aspoň na chvíli odpočinou od svých školních povinností, a poté se zase společně všichni pustíme do práce.
Lenka Tozziová
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
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A NĚCO NAVÍC…
Lepší dovolená
Možná vám některým dám návod,
jak změnit některé mínusy na plusy.
Na reoperaci kyčle do FN Olomouc
se mi vůbec nechtělo. A už vůbec
ne do rehabilitačního ústavu Chuchelná u Hrabyně. To víte, práce je
někdy přednější než zdraví, ale nedalo se jinak. Ve FN Olomouc to
bylo dobré, ale v areálu Chuchelná
u Hrabyně, kde je rehabilitační ústav, to bylo ještě lepší. Je pravda,
když mě po 14 dnech dovezli z FN
do Chuchelné, byl jsem ten den na
pár hodin v šoku. Neskutečně velká
koncentrace postižených pacientů, kdy mnozí se už nikdy nevyléčí, mě naprosto dostala. Na pokoji u
mě ležel pacient 28 let bez nohy. Úraz manipulačním vozíkem. Další spadl z 12 metrů vysoké skály,
asi už nebude nikdy chodit, stejně jako ten, co sletěl z mostu – schizofrenie mi pověděl. Další,
poměrně mladý, měl přes 300 seskoků s padákem. Jednou chtěl trochu zafrajeřit a dopadl na hlavu.
Souvislá mluva mu dělala velké potíže a pohybové ústrojí na tom nebylo lépe. Další pacientka měla 26
let – již v 17 letech dostala mrtvici. Jedni starší manželé tam byli také prvně. Pán se rozpovídal, jak
jeho paní nespala celou noc a byla v pořádném šoku z toho, když viděla tolik pacientů s různým
postižením. I já jsem prožil své. 28 dní pouze na posteli a nesměl jsem se ani pořádně posadit, jinak by
mohlo být zle. Koupelna, WC i jídelna – vše se odehrávalo pouze v posteli. Ale mělo to i svá pozitiva.
I když jsem se téměř nehýbal, díky pravidelné stravě a normálním porcím, bylo 9 kg dole. Bohužel,
pak mě pustili z postele a dali na vozík. Mohl jsem si zajet do jídelny, a to byste nevěřili, co dokáže
spořádat jedinec… A bylo 7 kg zpátky. Na vozíku jsem strávil přes měsíc a půl. Tak se mi na něm
zalíbilo, jako když koupíte dítěti šlapací autíčko. Nechtěl jsem moc chodit, a to i z důvodu, že jsem
téměř celý pobyt nesměl na nohu šlapat, ale jen pokládat. Pro pacienty bylo výhodou, že byla možnost
denně navštívit v blízkém okolí asi 3 restaurace anebo podobný areál s posezením a hospodou, jako u
nás v Přáslavicích. Někteří jedinci toho často využívali a léčili se po svém. U některých teklo pivo
potokem, do areálu se pak někdy vraceli s pořádným otokem. Občas někoho i vyhodili, když nadýchal
i 1,8 promile. Jednou jsem vyslechl od místního občana z vesnice, že se přijela léčit nějaká ženská, ale
ten den, kdy jí přijali, jí zase vyhodili, protože pro silnou podnapilost ani přesně nevěděla určit, kde se
nachází.
Jinak je to velmi překrásný areál po jednom docela známém knížeti, který má v Chuchelné i hrobku se
všemi příbuznými. Postaral se tam o výsadbu velice překrásných vzácných stromů, a to nejen
z Evropy. Areál je veliký asi jako 4 fotbalová hřiště a dosti členitý. Toho jsem dokonale využil a z
prudkého kopce, co to dá, jel na vozíku. Sestřičky jdoucí kolem se zastavily a s údivem čekaly, co se
bude dít dole. Pacienti vždy rychle ožili a na poslední chvíli uskočili z dráhy, i když dvakrát jsem se
skoro „vysypal“ z vozíku. Náš „detonační ústav zdraví a snů“, jak jsem ho lidově pojmenoval, byl
pečlivě udržován a rostlo v něm hodně hub. Je tam i krásný kulatý venkovní bazén, ve které jsme se
ale nesměli koupat kvůli úrazu či utopení. Kromě povinného cvičení a různých procedur jsme
v různých dílnách vyráběli krásná ozdobná mýdla, nebo ručně pletli proutěné košíky. Já byl přidělen
na keramické výrobky. „Myslel jsem vždycky pouze keramicky.“ Ošetřující sestřičky někde našly
moje televizní video a požádaly, s povolením paní primářky, jestli bych neuspořádal kulturní
vystoupení. Natiskly se plakáty a já přes hodinu bavil pacienty. Asi se to líbilo, za pár dnů chtěli ještě
alespoň jedno vystoupení. Já jim ale řekl, že s trumpetami by to bylo mnohem lepší. A sestřičky na mě
nechápavě hleděly, proč jsem si je s sebou nevzal. A já zase hleděl jak opařený, že by mě nenapadlo
brát do ústavu, kde má být klid, tak hlučné nástroje. Tak jsem si je nechal poslat i s dalšími doplňky a
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rázem bylo po klidu. V rámci tréninku jsem měl neoficiálně povoleno troubit. Ale trénink byl jen
záminka. Já si chtěl trochu zařádit. Imitování mělo velký úspěch. A troubení, až na pár jedinců, také. A
tak jsem přijal vystoupení do jedné vesnice pro dětský tábor. Též byl zájem ze strany pacientů např.
z Velkých Losin, Fulneku. Den před odjezdem jsem využil trumpet k návštěvě fotbalového derby.
Během mého pobytu přijela do areálu na hřiště i skupina Olympic. Na závěr jsem vyhověl přání sester
složit báseň na celý ústav a jednotlivá oddělení, kde jsem působil. Slíbily, že báseň všude vyvěsí,
včetně jídelny. Nakonec se mi domů ani nechtělo. Na nudu a zoufalství nebyl čas. Byla to „lepší
dovolená.“
A tady je vyžádaná báseň od ošetřovatelek i pro vás. Začíná příjezdem pacienta do areálu Chuchelná.
Když ráno vstávám, slunce svítí, podojím krávu, praseti dám.
A potom zase, poklidím prase, na autobus do Chuchelné pospíchám.
Řidič autobusu volá, co to nastupuje za vola, autobus stěží dobíhám.
Vrátná za bránou sleduje vše, ač nerada, pacienti se hrnou, jak valná hromada.
Byli prý na hřišti, pivo teklo potokem, někteří se vracejí s pořádným otokem.
Sestra vše rozdýchává, každému dýchat dává.
Je to velmi nemilé, všichni mají alespoň 3 promile.
Naše milé sestřičky mají zlaté ručičky, cokoliv si umaneme, to většinou dostaneme.
Tělo namáháš, není to žádný med, na vině v posilovně je stroj rotoped.
Všechno skvěle zvládá, zeptejte se na to naší primářky, vyhoví všem, zažene stesk a nářky.
Košíkářská dílna zaměstná ženy, dokonce i proutníky, všichni skvěle pletou nádherné košíky.
Pokud jdeš do jídelny a chceš dobré jídlo, nejdříve použij na ruce vodu a mýdlo.
Naši, ať většinou dobří strávníci, někdy se chovají jak bídníci.
Hádají se pořád, něco loví v míse, způsob jejich života, zahálka a mlsota.
V keramice myslíme vždycky pouze keramicky.
Když cvičíme v tělocvičně kladky, všichni pak stáhneme zadky.
I když to někdy nebyl žádný sen, byl jsem tam velmi spokojen.
Jiří Dočkal
Schůze JZD
V 70. letech, těsně po osvobození rudou armádou, se uskutečnila v Tršicích na sále výroční schůze
JZD. Přijeli i zástupci nejen z okresu, ale i z kraje. Byla to velká sláva. Stoly se prohýbaly pod tíhou
občerstvení a zasloužilí členové, družstevnice v nových šátcích na hlavě a chlapi v kloboucích, všichni
pozorně poslouchali projevy. Vše probíhalo, jak mělo, dokud nenastala diskuze občanů a kuriózní
příhoda. Zasedající host z kraje započal otevřenou diskuzi, která měla být spíš formální. Ovšem na
schůzi byli pozváni i pracovníci Jednoty Olomouc. Když se zeptal, jestli někoho z přítomných něco
trápí, nebo se chce něco dozvědět, šance se chytila jedna z místních prodavaček a postěžovala si: „My
máme v obchodě rusy. Jsou s nimi neskutečné problémy. Nechceme je tam a kolikrát se jich
nemůžeme zbavit.“ Na to vážený tajemník zalapal po dechu, na chvíli doslova oněměl a povídá: „No
to víte, to je takový celorepublikový problém, a to tady těžko vyřešíme.“ Ale prodavačka se nedala:
„My je honíme a vyháníme z prodejny a moc to teda nepomáhá.“ „No, ale jsou to taky lidi, musíte je
obsloužit“ povídá zase papaláš. „Prosím vás, jací lidi, my je stříkáme, a někdy po nich i šlapeme. Já
myslím ty brouky, co se jim říká rusi.“ V tom celý sál zaburácel smíchy a pohlavár si s námahou utřel
orosené čelo. Pak už se raději nikdo na nic neptal. Korunu všemu pak nasadil předseda JZD, když četl
dojivost krav: „Dojička Marie Ulicová, dojnice Stračena, 25 l denně. Dojnice Zdenka Pospíšilová, 14 l
denně“. A sál vybuchl smíchy podruhé. Předseda se omlouval, že to tak má napsáno a ani asi nevěděl,
co pořádně čte. Alespoň to měli i s kulturní vložkou.
Jiří Dočkal
Pokud nevíte, tak:
Jednotné zemědělské družstvo (zkratka JZD), na Slovensku Jednotné roľnícke družstvo (zkratka JRD),
byl obvyklý název zemědělských družstev v socialistickém Československu. Jejich historie započala
fakticky nucenou kolektivizací zemědělství.
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Po roce 1948 v Československu začala v důsledku socialistické zemědělské politiky vznikat JZD za
účelem vytvoření co největších orných ploch. Šlo v mnoha ohledech o napodobení sovětských
kolchozů. Řada rolníků byla nucena vzdát se svého majetku pod různými druhy nátlaku. Vznik JZD
sebou nesl i ekologické problémy: kvůli rozorání prostorů mezi menšími poli zanikly remízky a jiná
přirozená ochrana, došlo k výrazným úbytkům zvěře a mnoho druhů se stalo ohroženými, což ještě
podpořila chemizace zemědělství.
Pro zajímavost:
Rus domácí (Blattella germanica) je druh
hmyzu patřící mezi šváby. Rozšířen je po
celém světě. Je 11–15 mm velký. Přes den se
skrývá ve škvírkách domů, po setmění vylézá a
hledá potravu. Živí se odpadky, ale ožírá i
papír, kůže atd. Rus se rozmnožuje po celý rok.
Švábi jsou brouci, kteří nás odpuzují svým
vzhledem, zápachem a rychlostí. Na Zemi
běhali už za dob dinosaurů. Jsou odolní a dobře
se adaptují. Zbavit se jich není vůbec lehké.
Věděli jste například, že:
•
•
•
•
•

Šváb může přežít až týden bez hlavy!
Šváb přežije až měsíc bez potravy a 14 dní bez vody!
Některé samice švábů se páří pouze jednou a celý zbytek života zůstanou oplodněné!
Švábi mohou zadržet dech až na 40 minut!
Vzhledem ke své velikosti jsou švábi jedním z nejrychlejších živočichů běhajících po zemi!

Na světě existuje okolo 4 000 druhů švábů. Jen někteří z nich jsou ovšem považování za škůdce. V
České republice se vyskytují nejčastěji šváb obecný, rus domácí nebo i veliký šváb americký. Švábi
mají 6 nohou, někteří jsou bezkřídlí. Běžně se vyskytují v budovách a domácnostech, protože preferují
teplé prostředí a blízkost potravy a vody.
To vše se dozvíte na internetu na WIKIPEDII… ☺

Florbalový turnaj – memoriál Lukáše Dočkala
Dne 8. 1. 2022 se uskutečnil na velkém sále v Přáslavicích tradiční novoroční turnaj ve florbale. Letos
se turnaje zúčastnila mužstva z Velké Bystřice, dvě mužstva
z Olomouce, dále fotbalisté z Přáslavic a pořádající
florbalisté z Přáslavic, kteří tento turnaj pojmenovali po
našem zesnulém kamarádovi Lukáši Dočkalovi, který byl
dlouholetým účastníkem turnaje.
Po krátkém projevu Čestmíra Rochovanského k zúčastněným
hráčům mohl turnaj začít. Turnaj zahájil otec Lukáše
Dočkala Jiří slavnostním vhazováním za potlesku všech
přítomných. Turnaje se také zúčastnily sestry Lukáše
Markéta a Nikola. Markéta se v minulosti turnaje několikrát
aktivně zúčastnila jako gólmanka. Obě sestry přislíbily svou
aktivní účast na příštím turnaji.
Turnaj se hrál systémem každý s každým a byli jsme svědky
opravdu dramatických utkání, kde byly k vidění krásné góly. Jednotlivá utkání provázelo bouřlivé
povzbuzování za hřmotu trubek. Vyhráli prakticky všichni zúčastnění, ale nejlepší byli pořadatelé z
Přáslavic, kterým se organizace turnaje zdařila. Poděkování patří také sponzorům, kteří zajistili zdarma
občerstvení. Obloženým chlebíčkům a jednohubkám neodolal nikdo.
Na konci turnaje proběhlo vyhlášení pořadí a pozvání na další ročník turnaje, na který se za rok všichni
opět těšíme.
Karel Krejčí
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Spolek založený před 20 lety v Přáslavicích
Dvacet let obnovy krajiny a ochrany biodiverzity.
Letos slavíme kulaté výročí. Před 20 lety byla v Přáslavicích založena nezisková
odborná organizace NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z. s. Organizace byla zaregistrována 3. ledna 2002 Ministerstvem vnitra ČR a dnes sdružuje různě
zaměřené odborníky se společným cílem podporovat biodiverzitu zemědělské
krajiny s důrazem na záchranu koroptve polní (Perdix perdix). Vytváříme studie
a projekty pro obnovu ekologických funkcí krajiny a své zkušenosti předáváme
dál na výstavách a konferencích, na vlastních seminářích i odborných exkurzích. Naším největším
(celostátním) projektem je ČIŘIKÁNÍ, jehož nejznámějšími aktivitami jsou každoroční Monitoring
koroptve a záchranná kampaň Adoptuj koroptev, která umožňuje již pět let vypouštět do volné
přírody koroptve z umělých odchovů.
Letošní oslavy budeme připomínat různou formou. Vydali jsme samolepky s grafikou upozorňující
vlastně na dvě výročí v roce 2022, a to 20 let od založení spolku a 22 let monitoringu koroptve.
Připravujeme tisk nových letáků pro podporu biodiverzity. Organizujeme výstavu. Chystáme se na
výsadbu 20 stromů do volné krajiny. A nebráníme se ani dalším spontánním akcím, kterými
upozorníme na nezbytnou pomoc přírodě.
Ačkoli dnes spolek sídlí v Pavlovicích u Přerova, nezapomínáme na rodné Přáslavice, které nám daly
dobrý základ pro naši celostátní činnost v ochraně přírody a krajiny. Zvláštní poděkování patří lidem,
kteří nás významně ovlivnili svým přístupem k ochraně přírody a praktickou činností při obnově
krajiny výsadbou alejí kolem Přáslavic – Petr Matečka, Jan Hausner a Zdeněk Vysloužil.
A pokud vy, milí čtenáři, zahlédnete při procházkách kolem Přáslavic nějakou tu koroptvičku, nebo
rovnou celé hejnko, budeme rádi, když nám své pozorování vložíte do našeho monitoringu na webu
Koroptvicky.cz. Tyto údaje o divoké koroptví populaci jsou důležité pro její další ochranu a podporu
v celém Česku. Děkujeme!
Petr Rejzek, předseda spolku
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z. s.
https://www.koroptvicky.cz/
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Střípky z bytového hospodářství obce Přáslavice
V loňském roce 2021 bylo podle schváleného pořadníku přiděleno celkem 9 bytů a na opravu bytového fondu obce Přáslavice vynaloženo 3 328 590 Kč.
Průměrná cena investovaná do jednoho bytu (ve správě 165 bytů) tedy vychází 20 174 Kč.
Do oprav jsou zahrnuty nejen opravy bytů, ale i celého bytového fondu včetně budov – tj. střechy,
okapů, společných rozvodů, rozvaděčů, stupaček atd. Kolik bytů překročilo průměrnou cenu opravy
nesledujeme. Opravuje se dle potřeby do stanoveného limitu. Pokud má někdo z nájemců nadlimitní
požadavek – nad stanovenou mez, je mu vyhověno a nadstandard se mu rozpočítá na 10 let do nájmu.
V roce 2021 byly kompletně zrekonstruovány 2 byty – jednalo se o generální opravy bytů na č.p. 245 a
243. Tyto bytové jednotky nebyly renovovány 50 let, nebylo zde zavedeno řádné vytápění, rozvody
vody a elektřiny byly zastaralé a neodpovídaly dnešním normám (máme k dispozici foto před i po).
Třetí byt na č.p. 257 se právě (po více jak 60 letech bez zásahu) opravuje také touto generální rekonstrukcí.
Tento byt zpřístupníme k prohlídce občanům obce před nastěhováním nájemníka, a to dne 23. 2.
2022 od 14:00 do 17:00 hodin.
Pro představu, jak vypadaly některé byty před a po generální rekonstrukci:
PŘED:

PŘED:

PO:

PO:

PŘED:

PO
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Dalších cca 12 bytů prošlo rekonstrukcí částečnou (např. okna, koupelna, dveře, praskliny ve zdi, výměna kuchyňské linky, výměna podlah), u dalších bytů došlo k výměně WC, sporáků, kotlů, pracovních ploch u kuchyňských linek a dalších.
Tyto opravy zajišťují naši zaměstnanci nebo spolupracující řemeslníci či firmy.
Generální opravy se již několik let (min. od roku 2015) dělají v tomto rozsahu:
•

omítky běžné vápenné se zpevněním perlinkou,

•

rozvody elektřiny, včetně možnosti datového rozvodu, dimenzované na současné spotřebiče,
voda v plastu, rozvody topení v mědi,

•

radiátory deskové (pokud jsou funkční litinové, ponechávají se), v koupelně žebříkové topení,

•

podlahy v pokojích PVC, WC a koupelna dlažba,

•

toaleta závěsná, sprchový kout s cementovou vaničkou a dveřmi bez pojezdu (vany se nedávají), umyvadlo běžné bez skříňky, obklady do výše sprchového koutu,

•

baterie nerezové,

•

plynový kotel Baxi na vytápění a ohřev TUV včetně termostatu,

•

dveře pokojové do hodnoty 1 500 Kč, futra ponechána původní,

•

dveře vstupní do hodnoty 2 500 Kč,

•

zvonek a domácí telefon v běžné kvalitě,

•

okna plastová včetně parapetů, bez žaluzií,

•

sporák kombinovaný nebo elektrický (může být vestavěný),

•

dřez nerezový,

•

odsavač par komínový,

•

kuchyňská linka na 20 let udržitelnosti, bez myčky a dalších spotřebičů,

•

světla pouze kuchyň, předsíň, koupelna, WC, v ostatních pokojích příprava na ně.

Byty se přidělují podle pořadníků, které schvalují zastupitelé na veřejné schůzi každoročně, většinou
v únoru nebo březnu (podle termínu konání veřejného zasedání), protože do konce ledna mají žadatelé
možnost aktualizovat své žádosti. Pořadníky navrhuje bytová komise.
Přidělení každého bytu a uzavření nájemní smlouvy schvaluje bytová komise a obecní zastupitelstvo je
s ním seznámeno na veřejné schůzi.
Starostka/starosta má právo veta schválené zastupitelstvem, tj. možnost zasáhnout do pořadníku ve výjimečných případech, kdy je třeba přidělit byt přednostně, a to zejména ze závažných zdravotních nebo
sociálních důvodů.

POZVÁNKA:
Prohlídka celkově zrekonstruovaného bytu
na sídlišti na adrese č.p. 257
proběhne
ve středu 23. 2. 2022 v době od 14:00 do 17:00 hodin.
Přijďte se podívat!
Článek připravily:
Pavla Řípová – správkyně bytového hospodářství
Vladimíra Drgová – předsedkyně bytové a dopravní komise
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POPLATKY 2022
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SPONZOR

21

NABÍDKA BRIGÁDY
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ÚNOR
Vlasta Dzurianová
Josef Opletal
Blažena Johnová
Adolf Malík
Milada Pavlitová
Svatava Škurková

BŘEZEN
84
81
81
70
-

Zdeňka Franková
Ludmila Smékalová
Jitřenka Hanzelová

87
85
-

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

† Vladimír VALLA
Budeme vzpomínat!

PLÁN AKCÍ
sobota
sobota
pátek
pátek

19. 2.
26. 2.
4. 3.
25. 3.

V O B C I N A: ÚNOR – BŘEZEN
Dětský karneval
ZRUŠENO
SRP při ZŠ a MŠ
Hasičský ples
SDH
Obecní ples
(přeloženo z 29. 1.)
Obec+spolky
Jarní výstava
Obec+ZŠ+MŠ+MC Motýlek
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PRO ZPESTŘENÍ A VOLNOU CHVILKU…

Z P R Á V Y Z F K…
Kalendář přátelských utkání FK Přáslavice:
19. 2.

v 18:00 hod.

Baník Staré Město (umělka - Šumperk)

26. 2.

ve 14:00 hod.

FC Lužice (umělka - Šternberk)

27. 2.

ve 14:00 hod.

Výroční schůze výboru FK Přáslavice

12. 3.

čas se upřesní

Velká Bystřice (tráva - Velká Bystřice)

19. 3.

v 11:00 hod.

Chomoutov (umělka - Uničov)
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