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Kuřátka
Ťuky, ťuky,
kdo to ťuká,
kdo to ťuká na vrátka?
To slepičce z vajíček
vylíhla se kuřátka.
Píp, píp, pípají,
a křidélky třepají.
Těší se světu,
vždyť zima
už je dávno pryč
a jaro je tu.
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S L O V O

S T A R O S T Y...

Vážení občané.
Pošta partner
Od 1. 3. 2017 byl zahájen provoz Pošty partner, která v současnosti spadá pod Obec Přáslavice.
Celý prostor byl rekonstruován, aby odpovídal současným požadavkům a potřebám. Poskytované
služby pro občany zůstávají zachovány v plném rozsahu. Změnila se (prodloužila) otevírací doba,
která v odpoledních hodinách nyní začíná již ve 13.00 hodin.
V provozu je i nové tel. číslo: 587 407 165.
Přechod – křižovatka u hodin
Zastupitelé chtěli obnovit přechod pro chodce, který byl na této křižovatce přes státní komunikaci.
Z důvodu nesouhlasu majitelů přilehlých nemovitostí byl tento záměr zrušen. Starosta obce při
projednávání stavebního povolení na základě podnětu majitelů přilehlých nemovitostí vzal žádost o
stavební povolení zpět. Projektová dokumentace je zpracována v plném rozsahu a může být,
v případě přehodnocení stanoviska majitelů přilehlých nemovitostí kdykoliv použita.
Obecní sídliště
Z důvodu havarijního stavu vodovodních řadů, veřejného osvětlení a částečně rozvodů nízkého
napětí bude v letošním roce provedena rozsáhlá rekonstrukce na obecním sídlišti. Předpokládáme,
že rekonstrukce vodovodních řadů proběhne v měsících duben–srpen 2017, firmu zajišťuje a
náklady hradí VHS Olomouc a.s.
Rekonstrukce veřejného osvětlení a přeložky nízkého napětí předpokládáme, že proběhnou
v měsících červenec–říjen 2017. Tyto práce zajišťuje a hradí Obec Přáslavice.
Omlouváme se občanům za omezení z důvodu rozsáhlých rozkopávek při realizaci.
Následně předpokládáme opravu komunikací a chodníků. Tyto opravy jsou velice nákladné a bez
získání dotací finančně nedostupné. V letošním roce dotace na tyto místní komunikace a chodníky
nebyly pro obce vyhlášeny. Snad v roce 2018.
S příchodem jara jsme zprovoznili kašnu a opravili rumpál. Přejeme občanům pěkné posezení a
dětem příjemnou zábavu.
Ing. Čestmír Rochovanský, starosta obce

V Í T E

Ž E...

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 29. 4. 2017 ve sběrném dvoře v Přáslavicích v
běžné otevírací době od 9.00 do 11.00 hodin.
Poplatky 2017 – termíny splatnosti:
- poplatek na úhradu zálohy stočného na rok 2017 ve výši 1 260,- Kč/osoba/rok je splatný:
I. platba k 30. 4. 2017, II. platba k 30. 9. 2017.
- poplatek za svoz a likvidaci odpadu se sazbou 490,- Kč/osoba/rok je splatný 31. 5. 2017.
- poplatek za psa – 200,- Kč v rodinném domě a 500,- Kč v bytovém domě je splatný 31. 3. 2017.
Všechny poplatky můžete zaplatit buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo bezhotovostně
poslat na účet obce 182279777/0300. Poštovní poukázky vám nebudou doručeny.
Svoz bioodpadu – jistě jste si už všimli, že po vesnici byly rozvezeny nádoby na bioodpad. První
svoz proběhl v pátek 24. března. Další budou dle svozového plánu vždy v pátek co 14 dní.
Nejbližší svoz proběhne v pátek 7. dubna 2017.
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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...

Poslední lednovou sobotu se již tradičně konal zimní Vrtov. Na pódiu=stejdži se nám představil již
tradičně přáslavický DJ Kevlar a vyškovští DJ´s ze skupiny Kooki Dirt: RePeter, Womec a DJ
Buba. Večer odstartoval Womec, který hrál moderní techno. Potom nastoupil DJ Kevlar se svým
oldschool technem hraným z vinylů, což už se moc často nevidí. Dále Repeter, který po loňském
letním Vrtovu sklidil velký ohlas. Proto mu byl tentokrát přiřazen lepší čas. Jeho masivní beaty
rozhýbaly celý sál. Na závěr nastoupil DJ Buba, taktéž s vinyly. Svižné tempo jeho oldschool
techna dokonale završilo večer ve velkém stylu. Ti nejodolnější potom pokračovali do olomouckého Boca Clubu, kde byla official afterparty, kterou odehrál olomoucký DJ Inerte.
Styl hudebního minifestivalu Vrtov je určitě jiný, ale své obdivovatele a posluchače si najde.
Děkujeme všem našim příznivcům a těšíme se na letní Vrtov.
DJ Kevlar

V sobotu dne 4. 2. 2017 se ve velkém sále Víceúčelového centra
obce Přáslavice uskutečnil již tradiční hasičský ples. Přesto, že i
v okolních obcích tento večer probíhaly plesy a obávali jsme se,
kolik lidí přijde, na úplně nízkou návštěvnost si stěžovat
nemůžeme. Hranice 100 platících byla překročena, tak účast byla
tak „akorát“. Také to má svou výhodu, i vzhledem k velikosti sálu,
měli návštěvníci plesu k dispozici množství volného prostoru, což
určitě ocenili hlavně ti, kteří rádi tančí a neradi přitom
v přeplněném sále vráží do lidí. Velká plocha tanečního parketu
dává možnost předvést i různé taneční kreace, o které, hlavně
mezi mladými, nebyla nouze. K tanci a poslechu nám hrála známá
hudební skupina TRIFID, část cizích návštěvníků plesu patřila
právě mezi jejich věrné fanoušky. Zpočátku zněla sálem jen tzv.
moderní, i když příjemná hudba, posléze, když si několik dříve
narozených postesklo, že postrádají polky a valčíky, byla zjednána
náprava. Jak sálem zazněla píseň „Co jste hasiči, co jste dělali“ a
další známé lidovky, nejen ti dříve narození, ale i mladší se vesele
točili v kole a mnozí si i prozpěvovali.
Pořadatelé zajistili bohaté občerstvení včetně tradičního domácího bufetu. Již před zahájením plesu
vedoucí TRIFIDU pan Dvořák řekl, že je mile překvapen, že jezdí po různých kulturních akcích i
plesech, a domácí bufet že už téměř vymizel. Obdivoval pěkně naaranžované zákusky a několik
tácků si koupil i domů. Poděkování patří paní Ivaně Auffahrtové za výtečné cukroví a věříme, že
hasičům nadále zachová svou milou přízeň.
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Letos nám ples opět zpestřily svým vystoupením naše mladé hasičky. Určitě je všem notoricky
známá trilogie Troškových letních komedií Slunce seno… z osmdesátých let. Právě tyto úspěšné
komedie inspirovaly naše děvčata a pro pobavení nám připravily 2 tance, od originálu téměř
k nerozeznání. Ovšem ve filmu tančily ve vyšívaných halenách a nařasených sukních postarší
festovní panímámy v čele s Helenou Růžičkovou, ale naše děvčata, to byl pravý opak. Mladá,
postavičky štíhlé, ladný pohyb a úsměv ve tváři, jako když sluníčko po dlouhé zimě se rozzáří.
Nápaditý byl i úvod, kdy si mnozí určitě vybaví paní učitelku v podání Jiřiny Jiráskové, jak v okně
s truhlíky kvetoucích muškátů pěje to své: „Pá, pá, pá…“ - tak této role se zhostila i přes to, že měla
nohu v sádře Libuška Hrošová na vozíčku. Papírové okno a květináče barevných fialek jen
dokreslovaly a připomínaly letní atmosféru na pravém venkově. Lidé tleskali do rytmu a
pobrukovaly si známé melodie, hlavně při tanci v kruhu, kdy děvčata tancovala za doprovodu písně
„Trnky, brnky...“, i jak předváděla ladnou chůzi s knihou na hlavě. Závěr vystoupení překvapil,
když děvčata odhodila sukně a haleny, a při rychlé rockové písni od mistra Gotta TREZOR
roztleskala diváky a v sexy úsporných cvičebních trikotech předvedla svá vysportovaná těla a
rozjela to, jak se na mládí sluší a patří. Bouřlivé ovace jim byly odměnou.
Co by to bylo za ples bez tomboly. I letos byla díky velké štědrosti sponzorů zajištěna bohatá,
pestrá a hodnotná tombola. Nelze jmenovitě všechny uvádět, byl by to předlouhý seznam, ale všem
patří naše veliké a upřímné poděkování, jak obecnímu úřadu, tak ostatním sponzorům z řad
organizací, soukromých podnikatelů i jednotlivých členů SDH Přáslavice. Moc si jejich darů
vážíme!
Jsme přesvědčeni, že většina občanů odcházela domů s dobrým pocitem, že si zatančili, pobavili se,
strávili příjemný večer se svými známými a přáteli a také, že se odreagovali od starostí všedních
dnů. A tak by to mělo být, neboť nejen prací živ je člověk, je dobré se občas i pobavit a jak se říká
„vyjít mezi lidi“. Tak si přejme, abychom se ve zdraví opět za rok sešli, a místní hasiči a hasičky se
na vás, milí spoluobčané, už nyní budou těšit za rok na shledanou.
Hana Černochová
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A jak bylo na Šibřinkách v sobotu 18. února 2017? Určitě veselo. Mnozí byli k nepoznání, ti nejlépe
„zamaskovaní“ byli odměněni. Mažoretky vše zahájily a pak už se všichni jenom veselili.
(mg)

Zimo, zimo, táhni pryč…
V pondělí 20. března se děti z mateřské školy za účasti několika rodičů a prarodičů
zúčastnily „Vynášení Zimy“. Všechny tři třídy se po průvodu vesnicí za doprovodu jarních písniček
z místního rozhlasu, zpěvu a hry na dětské hudební nástroje sešly za budovou DPS, kde za přednesu
básně: „Zimo, zimo, táhni pryč“ společně vyhodily zimu a přivítaly jaro jarní písničkou. Cestou
pozorovaly první sněženky, primule, krokusy a další znaky jara, které potom mohly nakreslit
křídami na asfalt. V mateřské škole se zaměřujeme na příchod jara již od začátku března.
Seznamujeme se s prvními jarními květinami, učíme se nové písničky a básničky, hrajeme si
s jarem. Pěstujeme řeřichu, vyseli jsme do truhlíků letní květiny a zimní truhlíky jsme proměnili v
jarní. Snažíme se, aby práce děti bavila a aby si přinášely domů spoustu nových zážitků a poznatků.
Za MŠ Pavla Fialová
Fotografie najdete na adrese:
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/deti-vynesly-zimu-zacalo-jaro-20170320.html
Uvedený odkaz je i na stránkách obce: www.praslavice.com
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V sobotu 25. února 2017 jsme strávili veselé odpoledne na velkém sále Víceúčelového centra v
Přáslavicích, kde se konal dětský karneval ve společnosti dětí, jejich rodičů, babiček, dědečků a
dalších příbuzných a známých. Sál nám letos málem praskal ve švech a příště ho snad budeme
muset i nafouknout. Takový zájem o karneval nás velice těší, již nyní přemýšlíme nad tím, jak další
ročník vylepšit.
Letos byla pro všechny připravena spousta soutěží, her a jiné zábavy. Nechyběla tvořivá dílnička,
kde si mohly děti vyrobit vlastní škrabošky, fotokoutek a velmi oblíbená soutěž pro tatínky v
přetahování se lanem. Celý karneval zahájilo vystoupení mažoretek, děvčat ze Základní a mateřské
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školy v Přáslavicích. Moderování akce se ujala úžasná dvojice z řad maminek a jejich výkon byl
velmi profesionální. Proto doufáme, že v dalších ročnících nám nedají košem a že se opět s
Miroslavou Náhlou a Lenkou Burešovou uvidíme.
Velké díky patří opět firmám i živnostníkům, převážně z řad místních občanů, za podporu v podobě
věcných i finančních darů, díky kterým jsme mohli vytvořit velmi bohatou a lákavou tombolu. V
neposlední řadě musíme poděkovat maminkám a babičkám za přípravu neuvěřitelně dobrého
občerstvení, nad kterým se mnozí oblizují ještě dnes.
Díky vám všem byl letošní ročník opravdu velmi úspěšný, a nás velice těší, že jsme mohli udělat
radost hlavně těm nejmenším. Veškerý výtěžek z této akce byl věnován dětem do Mateřského
centra Motýlek a dětem do Mateřské školy v Přáslavicích. Již nyní se těšíme na další ročník.
Za celý tým pořadatelů Zuzana Tlačbabová

SPONZOŘI DĚTSKÉHO KARNEVALU
AUTOČALOUNICTVÍ PETR RUBÁČEK, CUKRÁŘSTVÍ ILONA, DAVID LANGER
ELEKTRO, DROGERIE DOSOUDILOVÁ IRENA, ELBEA – SVATEBNÍ AGENTURA,
GRASO A.S., HOSTINEC „BUMBÁLKA“, HOSTINEC NA DOLNÍ, INTERNET
PŘÁSLAVICE, IVA PAZDEROVÁ, JANA OHEROVÁ, JANA KROUTILOVÁ, J & M TREND
S.R.O., JIŘÍ KOCMAN, KADEŘNICTVÍ DOPITOVÁ LUCIE, KAREL LAMMEL, KOYO
BEARINGS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., LIQUID MUSIC CLUB, LOUTKOVÉ DIVADLO
KAŠPÁRKOVA ŘÍŠE, LUCIE NAVRÁTILOVÁ, LUCIE ŠKURKOVÁ, OLGA ZLÁMALOVÁ,
MANŽELÉ VLASTIMIL A EVA VODIČKOVI, MIKULKA PAVEL, OBEC PŘÁSLAVICE,
OBEC SVÉSEDLICE, p. ČERNOUŠKOVÁ, p. CHRASCINA, p. DIRBÁKOVÁ, p. NEMCOVÁ,
POTRAVINY MŮJ OBCHOD JIŘÍ DOČKAL, POTRAVINY MONIKA VÁLKOVÁ,
PRÁDELNA SMÉKALOVÁ VĚRA, PRAMEKOTOOL S.R.O., RENOMONT SLUŽBY S.R.O.,
RESTAURACE A PIZZERIE U JANA, STAVEBNÍ FIRMA JAHN JOSEF, VEKA – KATEŘINA
KRACÍKOVÁ, VINOTÉKA „MODRÝ HROZEN“, VÝŠKOVÉ PRÁCE KADLČÍK, WALTR
STROJE LUDVÍK CHODIL.
D Ě K U J E M E!

ZO SPCCH Přáslavice – výroční členská schůze
ZO SPCCH Přáslavice uskutečnila dne 11. 3. 2017 v restauraci Na
Dolní výroční členskou schůzi. Z 32 členů se zúčastnilo 28 členů, 4 byli
řádně omluveni. Vzhledem k nemoci našeho předsedy pana Jozefa
Hrina, zahájila a vedla schůzi paní Zdeňka Houžvicová.
Úvodem přivítala hosty: za ZO ČZS Přáslavice manželé Dostálovi, za
obecní úřad pana starostu Ing. Čestmíra Rochovanského s manželkou.
Byly přečteny a schváleny zprávy výboru ZO SPCCH o činnosti, o
hospodaření a zpráva kontrolní komise za rok 2016. Byl schválen návrh
práce výboru a členů ZO na rok 2017.
V diskusi byl schválen zájezd do Prostějova a Čech pod Kosířem. Pan Dostál pozdravil naši schůzi
a poblahopřál nám hodně úspěchů, zdraví a dobrou spolupráci se ZO ČZS. Vzhledem k nedávno
uplynulému svátku MDŽ, nás pan starosta mile překvapil a popřál všem ženám hodně zdraví a
každou obdaroval růží. Naši práci organizace pan starosta hodnotil kladně, popřál hodně zdraví a
úspěchů v naší práci. Paní Houžvicová poděkovala hostům za projevené blahopřání a naše
organizace se těší na dobrou spolupráci s obecním úřadem a ZO ČZS. Pak následovala volná zábava
s občerstvením. Děkujeme manželům Jarolímovým za vzornou obsluhu.
Výbor ZO SPCCH Přáslavice
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JARNÍ DĚTSKÝ BAZAR
18. 3. 2017 proběhl na velkém sále OÚ tradiční „Jarní bazárek“, do kterého se zapojilo 20 prodávajících maminek. A to je za dobu pořádání této dobročinné akce vůbec nejméně. Na letošním bazárku chyběly dokonce i hračky, kočárek nebo oblíbená „odrážedla“. Nakupujících bylo 40 a nebyly to
jen maminky. Přicházeli nakoupit i babičky pro svoje vnoučata, vždyť při hraní na dvorku nebo na
zahradě stačí tepláky a bunda tak zvaně z druhé ruky. Oblečení, obuv a ostatní věci, které přijmeme
na prodej, nesmí být poškozené, potrhané ani špinavé. Díky malé účasti poputuje do kasy MŠ
Přáslavice pouze 798,- Kč. Ale jak se říká: „Každá koruna dobrá…“ a na cestu do Velkého Týnce
do kina na pohádku, to dětem bude stačit.
Děkujeme všem zúčastněným a všem dobrovolníkům, kteří pomohli celou akci nachystat a budeme
se těšit na bazárek podzim-zima, o jehož termínu se včas dozvíte na stránkách obce nebo na facebooku.
Za pořadatele Hana Kocmanová

Po roce se opět uskutečnilo vodění medvěda. Teď vám přiblížím, jak se vše událo. Bylo 15 masek
včetně harmonikáře. 12 dospělých, 3 děti a 1 pes. Loňská novinka se osvědčila a kdo otevřel, toho
jsme na památku vyfotili. Fotky jsme zdarma věnovali, a někteří byli viditelně potěšeni. Masky se
lidem zamlouvaly, což dokazovalo kladné vyjádření většiny občanů. Věřím, že naše seskupení ne
úplně všechny nadchlo. Ale děláme, co
můžeme, aby tradice i za rok byla zachována. Letos jsem se zúčastnil tří
Masopustů – v Přáslavicích, v Tršicích
a v Roštění u Holešova – všem přálo
krásné počasí a všude se udály nějaké
veselé historky, které k tomu patří.
Děkujeme našemu starostovi a obecnímu úřadu za půjčení masky medvěda,
morální a finanční pomoc, bez které
bychom to mnohem obtížněji zvládali.
Ze zápisků Jiřího Dočkala
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SETKÁNÍ V HONEYWELLU
Dne 9. 3. 2017 se v prostorách společnosti Honeywell uskutečnilo setkání starostů a zástupců
mikroregionu Bystřička s vedením společnosti Honeywell Aerospace Olomouc. Za mikroregion
Bystřička se setkání zúčastnilo celkem 14 zástupců.
Setkání začalo vzájemným představením, na které navázali zástupci společnosti Honeywell,
jmenovitě Martin Šebesta – ředitel závodu, Zdeněk Kovář – manažer kvality a HOS, Jiří Zeman –
manažer výroby, David Doležal – manažer bezpečnosti práce a Jana Hluší – personalistka,
prezentací společnosti Honeywell. Po představení společnosti následovala zajímavá diskuze se
zástupci regionu. Zástupci společnosti a starostové rozvinuli diskuzi o případné spolupráci mezi
mikroregionem a společností Honeywell. Zástupci mikroregionu informovali zástupce společnosti o
možnosti využití obecních zpravodajů, vývěsek a rozhlasu a o možnosti účastnit se různých
kulturních a sportovních aktivit v regionu. Pro zaměstnance společnosti Honeywell, kteří jsou
známí zálibou v cyklistice, byla jistě také zajímavá informace o plánovaném dokončení cyklostezky
až do Bystrovan.
Druhá část setkání pak probíhala přímo ve výrobních prostorách společnosti Honeywell, kde byl
zástupcům regionu představen stabilní výrobní program společnosti, nové a jedinečné výrobní
technologie, které jsou ve společnosti Honeywell využívány a také nové výrobní programy, které
jsou zárukou stabilní budoucnosti společnosti Honeywell.
Společný program dne byl završen obědem a závěrečnou diskuzí a dohodou o pokračování
vzájemné spolupráce a dalších pravidelných setkání.
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Kapela „TEMPO“, rok 1962-63
Zleva nahoře: Laďa Vodička, Laďa Tomeček – basa, Franta Mádr, Tonda (Doloplazy), Laďa Soviš
Zleva dole: Mirek Pecha z Olomouce, Blažej Sienel a Petr Kafka
Kulturní akce, jako byly odpolední čaje a zábavy, které probíhaly v bývalé Sokolovně, oživovali
naši přáslavičtí muzikanti, kteří si založili kapelu „TEMPO“.
Hoši jsou foceni u domu Mádrových č. 34, kde v zimě nacvičovali a trénovali svoji muziku, a kde
jim podstrojovala dobroty stará paní Mádrová.
V létě, nebo když jin počasí dovolilo, se scházeli o víkendech i se zdejšími děvčaty u táboráků ve
„Skale“. Říkávali: „Basa tvrdí muziku“. Kdo pamatují, určitě si rádi zavzpomínají☺.
Fotografie je z archivu rodiny Sienelové. Za zapůjčení děkujeme!
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Historie Velikonoc je velmi dlouhá. Kdysi bylo velikonoční období vítáním jarního slunovratu, postupem času se Velikonoce především díky křesťanské církvi přeměnily na oslavy znovuzrození Ježíše
Krista. Současná podoba Velikonoc už ale není tak duchovní, Velikonoce jsou především kulturní, společenskou a také komerční událostí. Velikonoce jsou jediné svátky, které nemají v kalendáři pevné datum. Slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku, který může být podle postavení planet v období mezi 22. březnem a 25. dubnem. V některých zemích s pravoslavným náboženstvím probíhají
oslavy Velikonoc později.

Velikonočním svátkům předchází masopustní období, končící takzvanou Popeleční středou, a také
půst, který bez nedělí trvá čtyřicet dní. Každá neděle v období půstu má své pojmenování i význam. Před velikonočním pondělím, kdy se koledníci s pomlázkou vydají pro zdobená vajíčka, je ještě
poměrně dlouhé období veselých oslav Masopustu a následujícího čtyřicetidenního půstu, po kterém
ještě následuje Svatý, nebo také Pašijový týden. Postní období trvá čtyřicet dní, ale nepočítají se do něj
neděle. Každá neděle v postní době má svůj historický význam a pojmenování.
Černá – liščí neděle
První neděle postní doby se nazývá Černá nebo Liščí. Černá proto, že se dívky a ženy v tento den oblékaly do černých šatů, liščí proto, že liška je symbolem úspěchu a prosperity. V noci se pekly preclíky se
solí a mákem, ty se pak věšely na červených mašlích na vrbové proutky a děti je brzy ráno hledali.
Pražná – Sazometná
Název Sazometná má původ ve vymetání komínů a kamen, které se provádělo o druhé postní neděli.
Jedlo se takzvané pražmo – upražená obilná zrna nebo klasy. Z upražených zrn se také vařila polévka praženka.
Kýchavá neděle
Podle pořekadla bude ten, kdo si dvakrát o třetí postní neděli kýchne, zdravý po celý další rok. Na kýchání se používaly různé prostředky a lidé si vzájemně přáli „Pozdrav Tě pán Bůh“. Tradice kýchání
takzvaně „Na zdraví“ i pozdrav přetrvaly až do dnešní doby.
Družebná - Růžová
Této neděli se říkalo Růžová, protože se žehnalo takzvané Zlaté růži a oltář zdobily růžové květy. Název Družebná vznikl z toho, že ženich přicházel na návštěvu do domu, kde bydlela jeho nastávající nevěsta, o Velikonocích pak přišel na oficiální námluvy. Pekly se koláče s různými námluvami, nazývané Družince, a jedl se namočený a potom upečený hrách s rozinkami, sypaný cukrem a pepřem –
Pučálka. Pokud ženich při jídle použil vidličku, všichni se mu smáli, protože Pučálka se jí zásadně jen
lžící.
Smrtná neděle
O Smrtnou neděli se na vsi vynášela Smrtka, Morana nebo také Morena, aby zima už brzy skončila a
přišlo jaro. V některých oblastech se vynášelo takzvané líto - malý smrček, ozdobený pentlemi a vyfouknutými bílými i barvenými skořápkami vajíček. Smrtku i líto za ves vyprovázely koledy, které zpívaly dívky.
Květná neděle
Poslední neděle postního období je připomínkou vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. V Květnou neděli se světí kočičky, takzvané ratolesti, kterými se nahrazují kočičky z minulého roku.
Po Květné neděli přichází Svatý nebo také Pašijový týden a pak dlouho očekávané Velikonoční
svátky…
To vše se dá najít na internetu…
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Sběr PET lahví v PE nebo papírových uzavřených pytlích

(všech velikostí a barev, bez obsahu, sešlápnuté,
mohou obsahovat víčko a nálepku),
novin, časopisů, letáků, kartonů, kancelářského papíru,
knih bez tuhé vazby nebo s měkkou vazbou, sešitů – vše svázané,
(nesmí obsahovat: plasty, kovové součástky a dutinky
z šedé papírové lepenky),

proběhne v mateřské škole v Přáslavicích na sídlišti
od pondělí 10. dubna ráno do úterý 11. dubna do 14.00 hodin.
Výtěžek ze sběru bude použit na financování potřeb pro děti v MŠ.
Děkujeme všem za účast!

Hele, první sněženky!
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Kristýna Pelcová
Vítáme tě mezi námi!

R U B R I K A

Milan Slepica
Budeme vzpomínat!

DUBEN
Růžena Číhalíková
Božena Kluková
Anna Bumanová
Jiří Vodička
Marta Sivaničová
Jindřiška Maráčková

KVĚTEN
89
88
85
80
70
65

Libuše Číhalová
Rostislav Pohanka
Jiří Chudoba
Jindřiška Pelikánová
Miloslava Feriančeková
Emil Šustáček
Věra Greplová

90
87
83
82
81
80
70

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE: D U B E N – K V Ě T E N
neděle
sobota
pátek+sobota
čtvrtek
pátek
pátek
sobota
neděle
sobota

2. 4.
8. 4.
21.-22. 4.
27. 4.
5. 5.
12. 5.
13. 5.
21. 5.
27. 5.

Jedlička
Vítání občánků
Modelářská výstava
Stavění máje
Kladení věnců
Čištění Vrtůvky
Hasičská soutěž – žáci
Odpoledne pro seniory
Diskotéka

ZŠ
OÚ+ZŠ
OÚ+ZŠ+MŠ+MC Motýlek
OÚ+SDH
OÚ+ZŠ+AČR
OÚ+ZŠ+MŠ+občané
SDH
OÚ+ZŠ+MŠ
TJ Sokol
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