OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 20

číslo 2/2016

duben – květen 2016

Vážení spoluobčané,
v poslední době častěji řešíme problémy s majiteli psů, kteří své psy nemají
řádně zabezpečeny. Jedná se o chovatele i malých plemen psů, kteří také
dokážou ohrozit především děti, ale i ostatní psy. Z tohoto důvodu zastupitelé obce přistoupili k novelizaci Obecně závazné vyhlášky o volném
pohybu psů na veřejném prostranství, ve které je volný pohyb všech psů v
celém zastavěném území obce včetně lokalit „Za Humny“, „Ořechovkou“,
cyklostezce, přilehlých polních cestách a na Kocourovci zakázán.
Od 1. 4. 2016 tak mohou být majitelé volně pobíhajících psů v zastavěném
území pokutováni až do výše 50 000,- Kč.
V měsíci lednu prováděla obec opravu kanalizace z Kocourovce v prostoru
„Na Důlkách“ k „Altínu“, která byla ucpána kořeny dvou zde rostoucích
stromů – vrb. Při pročištění musely být tyto dva stromy pokáceny, aby
nedošlo k opětovnému ucpání kanalizace. Touto cestou bych rád poděkoval
panu Vladimíru Vodičkovi a jeho synovi Vlastimilu Vodičkovi, kteří v lednu
2016 věnovali obci Přáslavice 8 m³ kvalitního dřeva na pořádání táboráku
pro děti. Dřevo bude dále využito i na různé akce, které bude obec v tomto
roce pořádat.
V loňském roce obec odkoupila poslední pozemek pod komunikací za
„Vilkami“ směrem k silnici do Svésedlic. Poslední majitel požadoval po
obci nepřijatelnou cenu. Tento pozemek byl odkoupen za přispění pana
Vlastimila Vodičky, který finančním darem vyrovnal rozdíl mezi obcí
nabízenou cenou a cenou požadovanou. Chtěl bych tímto poděkovat panu
Vlastimilu Vodičkovi a jeho manželce Evě Vodičkové za finanční dar obci
ve výši 50 000,- Kč, čímž se konečně vyřešil dlouhodobý problém v odkupu
pozemku pod touto komunikací a obec může nyní přistoupit k opravě
poškozené komunikace. Komunikace byla obcí již provizorně opravena a
byla zadána projektová dokumentace na její rekonstrukci. Rekonstrukce
komunikace z důvodu vysoké finanční náročnosti je podmíněna získáním
dotace.
Probíhající kácení v obecních lesích ve Vrtově z důvodu opětovných kontrol
ČIŽP (celkem již 8x) nebylo stále dokončeno a bude probíhat i v příštím
zimním období. Doufám, že tentokrát se nám již podaří nařízené kácení
dokončit a ukončit také úpravu a dosadbu v lese.

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

S přicházejícím jarem vám přeji hodně optimizmu, dobré nálady, těšme se z
prvních kytiček a teplých paprsků jarního sluníčka.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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V Í T E

Ž E...

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 16. dubna ve sběrném dvoře v běžné otevírací
době od 9.00 do 11.00 hodin.
Svoz bioodpadu v naší obci byl zahájený ve čtvrtek 24. března a bude probíhat s pravidelným
intervalem co 14 dní ve stejný den jako svoz komunálního odpadu (dle svozového kalendáře 2016).
Jak dopadla Sbírka ošacení a jiných věcí? Proběhla ve dnech 17.–18. 3. a byla opět úspěšná.
Spousta věcí, které se nám zdají nepotřebné a kterých se zbavujeme, pomůžou jiným lidem, kteří
jsou v nouzi. Diakonie Broumov se na nás s důvěrou obrací a my všichni určitě rádi pomůžeme.
Parkování aut na sídlišti: Žádáme občany, aby dodržovali pravidla parkování na obecním sídlišti a
parkovali svá vozidla na vyznačených parkovacích místech, nikoliv na chodnících a podobně.
Na stránkách www.praslavice.com je možno nahlížet na mapový
portál – Geosense Geoportal, pomocí kterého je možné okamžitě a
online přistupovat ke katastrálním datům.

Zápis dětí do mateřské školy
v Přáslavicích
na školní rok 2016/2017
se bude konat
ve středu 13. dubna 2016
v době od 9,00 do 15,30 hodin
v budově mateřské školy.

Rodiče předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Bez předložení rodného listu dítěte nelze dítě do mateřské školy zapsat.

Upozorňujeme rodiče, že pořadí příchozích nemá vliv
na výsledek přijímacího řízení.
Rozhodování proběhne dle kritérií, která jsou zveřejněna
na stránkách obce a v budově mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče
do 30 dnů od odevzdání řádně vyplněné přihlášky.

Těšíme se na Vás!

Eva Spurná, ved. uč. MŠ
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D Ě N Í

V

O B C I,

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

V sobotu dne 6. 2. 2016 proběhl ve velkém sále Víceúčelového centra obce Přáslavice již tradiční
hasičský ples. Večerem nás provázela hudební skupina s příznačným názvem Hudba Olomouc, s
jejímž pestrým repertoárem
byli jak pořadatelé, tak i
návštěvníci našeho plesu,
velmi spokojeni. Kdo chtěl,
tak si určitě v prostorném
sále dle libosti zatancoval, a
kdo tanci moc neholduje,
tak se bavil po svém a
hudbu jen poslouchal. Známé písně a hity tak jen
příjemně dokreslovaly atmosféru u stolu při debatě s
přáteli. Během plesu bylo
možno ochutnat bohaté občerstvení včetně již tradičního domácího bufetu, který nám již roky peče naše „dvorní cukrářka“ paní Ivana Auffahrtová.
Tímto jí vyjadřujeme poděkování a doufáme, že i v následujících letech nám zachová svou přízeň.
Samozřejmě nemohla chybět tombola, na kterou se právem všichni těší, což je patrné již při nákupu
losů, které jdou vždy „na dračku“. Každý touží zkusit štěstí, co kdyby se právě na něho usmálo, a že
bylo z čeho vybírat! Hodnotné a početné ceny nám věnovali sponzoři z řad organizací, spolků a
soukromých podnikatelů, jakož i někteří členové SDH, a všem za dary do tomboly děkujeme.
Poděkování si zaslouží taktéž OÚ Přáslavice za spolupráci a poskytnutí daru. Je na místě ocenit
všechny bez rozdílu, kteří se podíleli na zdárném průběhu plesu, tj. na celkové přípravě, zajištění
občerstvení, tomboly, prostě na všech pracích, které tato kulturní akce obnáší. Odměnou je
pořadatelům hřejivý pocit, že přispěli k příjemné atmosféře, k pobavení a kulturnímu vyžití
mnohých občanů, kteří místo sobotního sledování TV pořadů, dali přednost návštěvě plesu.

Jako v loňském roce, i letos se o kulturní vložku postaraly naše mladé dívky a ženy hasičky. V
loňském roce se nám představily v upraveném podání spartakiádní skladby z roku 1985 „Poupata“,
a toto vystoupení sklidilo mezi přítomnými velký ohlas. O to víc jsme se těšili, čím nás naše
děvčata překvapí letos. Opět nezklamala a předvedla, že jsou v dobré fyzické kondici, plné síly a
elánu. Nacvičila si a zatančila po svém na známou skladbu, kterou většina zná z TV jako píseň To
máme mládež, v podání Petry Janů a Věry Špinarové. Z počátku vystupují 2 naše děvčata jako
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staré, shrbené babičky s hůlečkami, aby po pár taktech tyto odhodila a v rytmu disko a rokenrolu s
ostatními během hitu předvedla své moderní taneční kreace. Vysloužila si bouřlivý potlesk,
vystoupení mělo velký úspěch, což jistě potvrdí všichni, kteří je viděli na vlastní oči. Věříme, že i v
příštím roce nám naše děvčata připraví milou podívanou. Takže se budeme těšit a na hasičském
plese v roce 2017 se na shledanou těší hasiči!
Hana Černochová

Opět po roce 13. 2. 2016 se uskutečnil u nás
v Přáslavicích Masopust. Sešlo se celkem 15
masek, což lze považovat za úspěch. Vloni
jich bylo o něco méně. Harmonika hrála,
trumpety troubily, medvěd bručel jako živý
a kdo mohl, zpíval písničky těm, kteří
otevřeli a byli nadšení z toho, že jsme přišli.
Jako novinku jsme pořídili snímky zdarma
pro naše hostitele, které jsme obešli a
vyfotili v akci. Předali jsme jim fotografie,
na kterých jsou zachyceni při tanci
s medvědem a konzumaci dobrot, kterými
nás pohostili.
Původně zamyšlené zapůjčení živého
medvěda ze ZOO Sv. Kopeček nevyšlo, protože se jim medvěd Baribal nečekaně zaběhl a dosud
nebyl nalezen☺. Proto, stejně jako vloni, chodila medvědice a byla úžasná. A pod její ochranou
jsme byli my, synové velké medvědice.
Počasí přálo a všechny masky ve zdraví
došly, i když tři účastníci museli skončit
o něco dříve.
To když jsem chodil na Masopusta 6. 2.
2016 v Tršicích, tam nás začalo chodit
35 masek a došlo jen sedm a za další dvě
hodiny se našly ještě opožděné tři
masky.
Děkujeme starostovi a obecnímu úřadu
za pomoc a podporu, bez které bychom
Masopust jen velmi obtížně uspořádali.
Jiří Dočkal
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Sobota 20. února 2016. Myslím, že není co dodat – fotografie vypovídají o dobré náladě a parádní
atmosféře. Přišli ti, co se chtěli bavit a užít si to, a to se jim určitě povedlo.

Letošní klání se konalo v pátek 4. března 2016 u nás na velkém sále. Naší obec reprezentovalo hned
několik sportovců: starosta Ing. Čestmír Rochovanský, místostarosta Libor Havlas, Ladislav
Doležel, Jaromír Pospíšil a Jan Bortl. A zrovna posledně jmenovaný pan Jan Bortl se svým
parťákem Stanislavem Nyklem vybojovali to nejhezčí umístění – 1. místo. Gratulujeme!
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Konal se 13. února 2016 tentokrát v Tršicích. O
kulturní zážitky nebyla nouze. Nechybělo úvodní
předtančení, následovalo vystoupení tršického
tanečního seskupení v čele s paní starostkou
Leonou Stejskalovou, které pobavilo návštěvníky
plesu a nasadilo vysokou laťku, čemuž konkurovalo vystoupení starostů a starostek mikroregionu tancem „à la šedesátá léta“. Duo Kamelie
bylo skvělé, jako celá atmosféra plesu.
Příští ročník, IX. ples mikroregionu Bystřička,
připravíme u nás v Přáslavicích.
mg

Jednou z velikonočních zvyklostí a tradic je chození s jedličkou. Co to vlastně jedlička je? Uříznutý
vršek jedličky nebo smrčku, na němž sedí panenka. Vršek je ozdobený různobarevnými stuhami a
papírovými květy. Čtrnáct dní před Velikonocemi na Smrtnou neděli dívky s jedličkou obcházejí
vesnici, zpívají koledu a dostávají za to dárečky nebo peníze. Děkujeme našim děvčatům ze
základní školy a paní učitelce Evě Fojtíkové, že na tuto tradici nezapomínají.
mg
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Krásné výrobky dětí ze základní a mateřské školy a mateřského centra
Motýlek jsme měli možnost obdivovat v pátek a sobotu 18. a 19. března
v zasedací místnosti obecního úřadu. Některé výrobky byly i prodejné a tak
jsme si mohli udělat radost. Děti jsou šikovné a s pomocí paní učitelek a
maminek jim to jde od ruky.
Zaujmout vás mohly výrobky z keramiky dětí ze školy, papíroví zajíčci, „čučavé“ narcisy
v květináči, ozdoby z proutí a různé zápichy ve tvaru vajíček či kuřátek. V MC Motýlek se
maminky s dětmi vyřádily a vytvořily krásné perníčky, berušky, svícinky, či závěsné motýlky. A ti
nejmenší ve školce měli krásná lepená sluníčka, vajíčka, sněženky a beránky, stromečky a další
kreativní výrobky. „Mochomůrky“ se svými raketami, které vyrobily společně s rodiči, „letěli do
vesmíru“.
„Pěkná výstava, děti jsou šikovné a díky patří i paním učitelkám MŠ a ZŠ, které děti motivují a
vedou k ručním pracím“ – to je zápis v knize návštěv a ten mluví za vše. Děkujeme.
mg

PŘEDNÁŠKA
Místní organizace SPCCH dne 24. 2. 2016 zajistila a uspořádala v zasedací místnosti obecního
úřadu přednášku na téma: „Co jsou to ty demence a Alzheimerova choroba“. Demence je chronické
onemocnění mozku, Alzheimerova choroba je jednou z nejrozšířenějších forem demence.
Přednášející byla Mgr. Lenka Javůrková, která se věnuje lidem s demencí a jejich rodinám a pracuje
v organizaci „PAMATOVÁČEK“. Je to obecně prospěšná společnost, která organizuje poradnu,
denní stacionář a odborné ambulance. Jsou prvním ambulantním zařízením v ČR, které splnilo
všechna kritéria a získalo certifikát „VÁŽKA“, který je určen a uděluje se organizacím, které
pracují s lidmi s demencí.
Účast byla pěkná, byla to velmi zajímavá přednáška. Mgr. Javůrková diaprojektorem a velmi
dobrým vysvětlováním vše prezentovala tak, aby všichni mohli pochopit tuto důležitou věc v našem
životě, která se může vyskytnout v každé rodině. Bylo hodně dotazů, které byly dobře a ochotně
vysvětleny.
Organizace Mgr. Lenky Javůrkové provádí testy paměti. V případě zájmu, je možnost tyto testy
provést i v Přáslavicích. Pokud tedy máte zájem, obraťte se na výbor SPCCH, který má pravidelná
setkání každé úterý v Klubovně seniorů č. p. 142 vždy od 14.00 do 17.00 hodin.
Těšíme se na další přednášku a doufáme, že se zúčastní ještě více občanů.
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MDŽ
Dne 8. 3. 2016 jsme se sešli v Klubovně seniorů, abychom oslavili MDŽ. Výbor
Svazu postižených civilizačními chorobami připravil pro všechny pěkně upravené
stoly s pohoštěním v duchu domácího prostředí, které se všem líbilo. Všichni jsme
se srdečně bavili, muži ochotně pomáhali v obsluhování. Navštívil nás pozvaný
pan starosta s manželkou a paní Ing. Gillarovou. Pan starosta hned po příchodu každé ženě popřál a
dal růži. Byly jsme všechny překvapeny a velice nás to potěšilo. Paní Ing. Gillarová pořídila fotky,
které jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách obce Přáslavice.
Dále nás navštívila paní Ing. Ivanová i s paní Tomaštíkovou, které pro nás zařizují zájezd do
Dlouhých Strání. Při odchodu domů jsme dále dostali od předsedy SPCCH pana Hrina karafiát.
Bylo to velmi příjemné odpoledne, které jsme v klubovně prožili.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
12. 3. 2016 se uskutečnila výroční členská schůze ZO SPCCH v hostinci „Na Dolní“. Předseda pan
Hrin přivítal členy a pozvané hosty. Schůzi jsme zahájili uctěním památky minutou ticha za
zesnulého bývalého předsedu pana Jindřicha Zavadilíka.

Byly přečteny zprávy za rok 2015 a plán práce na rok 2016. Do plánu práce navrhují členové
zařadit přednášku lékaře na téma močové cesty, ledviny. Někteří členové projevili zájem o test
paměti. Naši výroční schůzi pozdravil pan starosta Ing. Čestmír Rochovanský, vyjádřil pochvalu
za naši práci v organizaci a popřál nám hodně úspěchů a dobré spolupráce s obecním úřadem v roce
2016. Za ZO zahrádkářů byli přítomni manželé Dostálovi. Pan Dostál pozdravil naší výroční
členskou schůzi a popřál hodně úspěchů v další spolupráci se zahrádkáři, hlavně v pořádání zájezdů.
Pan předseda Hrin ukončil schůzi a popřál dobré chuti k občerstvení. Manželé Jarolímovi v hostinci
„Na Dolní“ nám připravili dobré jídlo, které všem náramně chutnalo. Následovala volná zábava.
výbor ZO SPCCH
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ČEKÁNÍ NA JARO
Se zimou, která se letos moc neukázala, jsme se v mateřské škole
rozloučili tradičním maškarním karnevalem a od začátku března s našimi nejmladšími dětmi aktivně vyhlížíme jaro.
Na základě poslechu pohádky „O sněžence“ děti hledaly
„bouličky“ hlíny na trávníku i v záhoncích a pozorovaly první jarní
květiny, které z nich na ně vykoukly. Nejvíce netrpělivě vyhlížely
krokusy a tulipány, které na podzim vlastnoručně zasadily do
nádob před mateřskou školou, a ty první z nich nás už nějakou
dobu těší svými žlutými květy. Zimní truhlíky pomohly svými
kraslicemi a větvičkami kočiček převléknout do velikonočních šatů
a mezitím vysely v mateřské škole semínka květin, které budou
naši budovu zdobit celé léto. Každý den při příchodu do školky se
hned zajímají, o kolik do rána vyrostly. Každý má také jednu
„svoji“ označenou a rezervovanou pro svoji maminku k blížícímu
se svátku. Ale pššššt, to je překvapení!!!
A že ani po vynesení zimy a přivítání jara se venku nic moc nezměnilo? Nevadí. To si jen ještě
musíme chvilku počkat, než se zima s jarem dohodnou, kdo teď bude vlastně vládnout. Po návratu
do školky z velikonočních svátků budeme dále tuto hádku zimy a jara sledovat, držet palce jaru a
pozorovat jeho další pokroky.
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V rámci tématu „Korunu má a král to není“, které nám nabízí bohaté podněty pro malé
průzkumníky, budeme „studovat“ stromy, jejich podoby a kdo žije na nich a pod nimi. Také si
vysadíme malý stromeček před školkou za vykácené přerostlé túje. S měsícem dubnem se
rozloučíme (také už tradičním) sletem čarodějnic a květen už bude patřit rodině, neboť „Nejen
strom má své kořeny…“
Kromě toho nás čeká na jaře spousta zábavných a poznávacích akcí jako: návštěva kina ve Velkém
Týnci, odpoledne s rodiči, starší děti se zúčastní čištění Vrtůvky, vystoupíme na odpoledni pro
seniory, navštíví nás olomoucké divadlo, minicirkus a budeme jezdit do školy plavání v
olomouckém aquaparku, abychom se zodpovědně připravili na léto.
Eva Spurná, ved. uč. MŠ

NÁVŠTĚVA OBECNÍ KNIHOVNY – 30. 3. 2016 – „To nám to jde, že jo!?“

ROZPIS
utkání - muži 2015/2016
Datum

Hodina

Kolo

Ne 3. 4.

15.30

XVI.

So

9. 4.

16.00

Ne 17. 4.

Autobus
14.00

Soupeř
SK Šumvald

- Přáslavice

XVII.

Přáslavice

- Sokol Střelice

16.00

XVIII.

Sokol Újezd u Un. - Přáslavice

So 23. 4.

16.00

XIX.

Přáslavice

- Sokol Chomoutov

Ne 1. 5.

16.30

XX.

Sokol Kožušany

- Přáslavice

So

7. 5.

16.30

XXI.

Sokol Dl. Loučka

- Přáslavice

So 14. 5.

16.30

XXII.

SK Červenka

- Přáslavice

So 21. 5.

16.30

XXIII.

Přáslavice

- TJ Šternberk

So 28. 5.

16.30

XXIV.

Sokol Blatec

- Přáslavice

So

4. 6.

16.30

XXV.

Sokol Příkazy

-

So 11. 6.

16.30

XXVI.

Přáslavice

- FK Autodem. Horka

Přáslavice
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V roce 2015 byl založený tým malé kopané s názvem WP Rebels, který je registrovaný pod Malým
fotbalem Olomouc a je součástí jejich soutěže. Soutěž je rozdělena na 4 ligy. Přáslavský tým WP
Rebels je zařazený do ligy 4. C. V podzimní části, která měla 13 kol se WP Rebels umístil na 4. místě
z celkového počtu 14 mužstev (viz tabulka).
Celková tabulka - 4. liga C podzim
1. Tichej koutek

13 111:47 26

2. Inter Šternberk 13 90:50 22
3. SK Véska

13 81:52 16

4. WP Rebels

13 57:58 14

5. Erena

13 61:38 13

6. Arsenal FC

13 46:52 13

7. Leaders

13 42:70 13

8. Second Wave

13 43:44 12

9. Draci

13 52:64 12

10. Top.Bukovany

13 47:51 11

11. FC IJZ

13 35:56 10

12. Dyn.Bystrovany 13 49:62 9
13. J. A. H.

13 51:70 9

14. Slav. Bystrovany 13 31:82 2
Jarní část pro tým WP Rebels začne již 2. 4. 2016, kdy nás čeká první venkovní zápas s týmem FC IJZ
na hřišti v Hlušovicích.
Rádi bychom pozvali příznivce malé kopané na domácí utkání, která jsou naplánována na
víkendové dny a probíhají na malém hřišti Fotbalového klubu Přáslavice:
- neděle 10. 4. 2016 od 10.00 hod. - soupeř Slavoj Bystrovany
- neděle 24. 4. 2016 od 10.00 hod. - soupeř Erena
- neděle 8. 5. 2016 od 10.00 hod. - soupeř J. A. H.
- neděle 29. 5. 2016 od 10.00 hod. - soupeř Dynamo Bystrovany
- neděle 12. 6. 2016 od 10.00 hod. - soupeř Top. Bukovany
- sobota 25. 6. 2016 od 10.00 hod. - soupeř Inter Šternberk.
Zároveň bychom rádi poděkovali Fotbalovému klubu Přáslavice za poskytnutí hrací plochy a za
vzornou spolupráci☺.
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VELIKONOČNÍ KOLEDOVÁNÍ dětí MŠ
na obecním úřadě 23. 3. 2016

„BRKAČI“ 2016 – parta kluků s „rachotícími nástroji“ nahrazujícími zvony, které na „Zelený
čtvrtek“ odletěly do Říma, procházela naší vesnicí. V sobotu si pak chodili pro výslužku.

KŘÍŽOVÁ CESTA 25. 3. 2016 – na Velký pátek (den Kristova ukřižování) pořádala farnost ve
Velké Bystřici KŘÍŽOVOU CESTU po svých kapličkách a kostelích, která je dlouhá cca 20 km a trvá
cca 6,5 hodiny. Jen zdatní jedinci jí ujdou celou. To ale není podmínkou, stačí kousek doprovodit
poutníky. Krátké zastavení s malým občerstvením proběhlo i v naší kapličce sv. Rocha.
A že poutníků nebylo málo, vidíte na fotografii.
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„Bylo to parádní. Akce, která by se měla
opakovat…“
„Karneval byl SUPER, moc děkujeme! ☺“
„Paráda!!! Děti si to maximálně užily, moc
vydařený karneval ☺.“
„Kdo nepřišel, zaváhal! DĚKUJEME za
krásné odpoledne…“
„Bylo to skvělé!“
„Pravda! Hodně vydařená akcička, chvála
organizátorům…“
„Bylo to fakt super! Po všech stránkách!
Ještě dnes z toho žiju a mám úsměv na rtu, bylo to fakt hezké…“
„Krásný zážitek pro děti i rodiče. Děkujeme…“
Takové a mnoho dalších pozitivních ohlasů jsme dostali bezprostředně po skončení Dětského
karnevalu, který se konal 13. března na velkém sále Víceúčelového centra v Přáslavicích. Za tyto
krásná slova z celého srdce děkujeme a moc si jich vážíme. Byl to opravdu vydařený karneval po
všech stránkách.
Účast byla hojná. Na sále tancovalo, běhalo a bavilo se na několik desítek dětí a rodičů v rozličných
maskách. Pro všechny byla připravena spousta soutěží, her a jiné zábavy. Nechyběla tvořivá
dílnička, kde si děti mohly vyrobit vlastní škrabošky či pomalovat sádrová zvířátka, foto koutek
nebo velmi oblíbená soutěž pro tatínky v přetahování se lanem.
O moderování akce se postarala dvojice Elsa z Ledového království a Caesar alias Michaela a
Tomáš Chytilovi. Zhostili se své role na výbornou.
Velké díky patří místním firmám a živnostníkům za podporu v podobě věcných i finančních darů,
díky kterým byla karnevalová tombola velmi bohatá.
Děkujeme dětem z MŠ Přáslavice za krásné obrázky a výrobky, jimiž byl vyzdoben celý sál. A také
jejich maminkám a babičkám. Ty napekly či připravily neuvěřitelně dobré občerstvení, nad kterým
se olizují někteří ještě dnes.
Již dnes přemýšlíme o dalším ročníku a máme v hlavě spoustu nápadů, jak potěšit malé i velké.
Budeme se těšit a doufat, že příště bude karneval nejméně tak vydařený jako ten letošní.
Za celý tým pořadatelů Zuzana Tlačbabová
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SPONZOŘI DĚTSKÉHO KARNEVALU
AUTOČALOUNICTVÍ PETR RUBÁČEK
AUTODÍLNA VLADIMÍR KUTRA
BISTRO U RŮŽENKY
CUKRÁŘSTVÍ ILONA
DAVID LANGER ELEKTRO
DROGERIE DOSOUDILOVÁ IRENA
ELBEA – SVATEBNÍ AGENTURA
GRASO A.S.
HAUSNEROVÁ SILVIE
HOSTINEC „BUMBÁLKA“
HOSTINEC NA DOLNÍ
INTERNET PŘÁSLAVICE
J & M TREND S.R.O
JIŘÍ KOCMAN
KADEŘNICTVÍ DOPITOVÁ LUCIE
KAREL LAMMEL
KATEŘINA ELIÁŠOVÁ
LIQUID MUSIC CLUB

LOUTKOVÉ DIVADLO KAŠPÁRKOVA ŘÍŠE
MANŽELÉ KOVAŘÍKOVI
MANŽELÉ VLASTIMIL A EVA VODIČKOVI
MIKULKA PAVEL
NGUYEN THI HONG
OHEROVÁ HELENA
PLETÁNKY
POTRAVINY MŮJ OBCHOD JIŘÍ DOČKAL
POTRAVINY VALLOVÁ VLADIMÍRA
PRÁDELNA SMÉKALOVÁ VĚRA
REICHLOVÁ ŽANETA
RENOMONT SLUŽBY S.R.O
STAVEBNÍ FIRMA JAHN JOSEF
VINOTÉKA „MODRÝ HROZEN“
VÝŠKOVÉ PRÁCE KADLČÍK
VYSLOUŽIL ZDENĚK
WALTR STROJE LUDVÍK CHODIL
ZLÁMALOVÁ OLGA

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Přáslavice spolu s Obecním úřadem Přáslavice
vyhlašují soutěž

„O nejkrásnější okna a předzahrádku“.
Zájemci se mohou přihlásit do konce května
na obecním úřadě nebo v knihovně
v době půjčování knih.
Výsledky soutěže budou oznámeny
v říjnu na Výstavě ovoce a zeleniny,
kde budou výhercům předány peněžité odměny.
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S P O N Z O Ř I
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S P O L E Č E N S K Á

R U B R I K A

Julie Urbanová
Vítáme nového občánka!

Jan Doležel
Zdeněk Šana
Jiří Novotný
Čest jejich památce!

DUBEN
Růžena Číhalíková
Božena Kluková
Anna Bumanová
Ludmila Herinková
Miloslava Škodová
Růžena Chodilová
Jolana Zavadilíková
Josef Švarc
Vít Kummer
Jana Matečková

KVĚTEN
88
87
84
84
75
75
75
70
70
65

Libuše Číhalová
Rostislav Pohanka
Jiří Chudoba
Jindřiška Pelikánová
Miloslava Feriančeková
Oldřich Kuttler

89
86
82
81
80
70

Srdečně blahopřejeme!
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sobota
sobota
čtvrtek
pátek
pátek
neděle

2. 4.
16. 4.
28. 4.
6. 5.
13. 5.
22. 5.

Jarní dětský bazar
Vítání občánků
Stavění máje
Kladení věnců
Čištění Vrtůvky
Odpoledne pro seniory

SRPŠ ZŠ
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