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Vážení občané,
s příchodem jara nám opět přibyla povinnost sečení trávy a údržba
travnatých ploch. Obec zabezpečuje sečení ploch kolem cest a kolem obce.
Děkujeme všem občanům, kteří udržují zelené plochy před svými
nemovitostmi a díky nim je naše obec krásnější a atraktivnější. Při sečení
trávy v obci občas slýcháme, proč zaměstnanci obce po sobě také neuklidí a
trávu na chodnících nezametou. Toto je samozřejmě možné, ovšem náklady
na další zaměstnance řádově několik set tisíc ročně by znamenaly snížení
prostředků na nutné opravy a investice. Děkujeme za pochopení, a ještě
jednou děkujeme všem občanům, kteří před svými nemovitostmi udržují
pořádek.
Český zahrádkářský svaz Přáslavice ve spolupráci s Obcí Přáslavice opět
vyhlásil soutěž o nejkrásnější okno a předzahrádku, do které se mohou
přihlásit všichni občané. I tato soutěž má za cíl zlepšení vzhledu naší obce.
V poslední době se ke mně několikrát doneslo, že obec přiděluje byty pouze
svým známým a kamarádům. Obecní byty jsou přidělovány dle schváleného
pořadníku, který schvaluje zastupitelstvo obce na veřejném zasedání,
kterého se může každý zúčastnit. Byty jsou přidělovány podle schválených
kritérií, z nichž nejdůležitější je datum podání žádosti o přidělení obecního
bytu a vztah žadatele k obci.
Současné nájemné v obecních bytech činí měsíčně 47 Kč za m². Dále jsou
do nájmu rozpočítány zařizovací předměty, například kuchyňská linka,
sporák, ale i okna, které nájemník splácí po dobu deseti let.
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Obec Přáslavice se přihlásila do soutěže Vesnice
roku 2017. Návštěva hodnotitelské komise proběhne
ve středu 14. června od 10.45 hodin se zahájením na
obecním úřadě. Tímto bych chtěl pozvat občany, kteří mají chuť a čas se této akce zúčastnit na prezentaci
obce, která se ve výše uvedeném termínu uskuteční
na sále obecního úřadu.
Závěrem bych chtěl občanům popřát pěkné léto a
dětem krásně prožité prázdniny.
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce
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JEDLIČKA

Chození s jedličkou po vesnici patří mezi velikonoční zvyky. I naše děvčata ze školy pod vedením
paní učitelky Mgr. Evy Fojtíkové se snaží tuto tradici udržet. V neděli 2. dubna, kdy byla tzv.
smrtná neděle, jsme je s jedličkou mohli potkat. Děkujeme za ochotu a připomínku tohoto zvyku.
mg

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V příjemném prostředí zasedací místnosti Domova pro seniory proběhlo v sobotu 8. dubna ve 14.00
hodin jarní vítání občánků do svazku obce Přáslavice. Celkem se zúčastnilo 10 dětí s rodiči a
rodinnými příslušníky – 9 z Přáslavic a jedno ze Svésedlic. Děti ze základní školy s paní učitelkou
Mgr. Janou Vojtkovou si připravily pásmo básniček a písniček a svým programem tak zpestřily
atmosféru této malé slavnosti. Následně předaly maminkám kytičky, které zajišťuje zastupitelka a
předsedkyně komise sboru pro občanské záležitosti paní Jarmila Horáková. Starosta obce Ing.
Čestmír Rochovanský všechny přivítal a povzbudil ve svém krátkém projevu. Focení v kolíbce,
které nám dělá paní Adriana Sienelová, se některým dětem moc nelíbilo, ale na to jsme už zvyklí☺.
Milá zdravotní sestřička paní Pavla Zavadilová miminka pohlídala, než se rodiče podepsali do naší
pamětní knihy. Vše moderovala a uváděla již tradičně Jitka Smutná. I touto cestou všem moc
děkujeme za spolupráci.
Do pamětní knihy obce Přáslavice byly 8. dubna 2017 zapsány tyto děti: Sofie Vlčková, Amelie
Škarecká, Adam Pazdera, Anna Langerová, Vojtěch Vicenec, Tomáš Bregin, Martin Poruba, Laura
Nemcová, Jan Navrátil a Jan Čejka.
mg
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MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
Ve dnech 21.–22. 4. se konal šestý obročník modelářské výstavy. Na velkém sále víceúčelového
centra obce mohli návštěvníci obdivovat překrásně provedené modely letadel, pozemní techniky,
lodí, historických staveb a diorámat vystavovatelů z řad občanů naší obce a širokého okolí.
Tentokrát se organizátorům výstavy podařilo zajistit účast řady nových vystavovatelů nejen
z blízkého okolí, ale dokonce až z Pelhřimova. Velmi se nám osvědčuje spolupráce s modeláři
z Kelče, Tovačova, Šternberka a Litovle. Celkem se výstavy zúčastnilo 52 vystavovatelů. Pečlivě
sestavené modely předvedli i naši nejmladší modeláři, včetně dětí z MŠ. Organizátory potěšilo
velké množství přespolních návštěvníků. Bohužel zájemců z řad občanů naší obce přišlo jen
minimum, což zklamalo všechny vystavovatele, protože především před obyvateli Přáslavic se
chtěli se svými modely pochlubit.
V hlasování návštěvníků zaslouženě zvítězil p. Šebestík, který přímo oslnil svou velkou historickou
plachetnicí. Druhé místo zaslouženě získal zdravotně postižený chlapec Marek Rýzner za své velice
kreativní pojetí modelů. Třetí se umístil p. Volný s dřevěnými, mistrovsky vyřezávanými vlaky.
Letos jsme poprvé zařadili i ocenění odbornou porotou, která vyhodnotila v kategorii dospělých
jako nejlepšího modeláře Rudolfa Honzáka se svým synem Lukášem a v kategorii juniorů ocenila
modely Tadeáše Samka.
Především dětské návštěvníky již v pátek potěšila v areálu obecní zahrady svedená bitva rádiem
řízených modelů tanků s pyrotechnickými efekty. Pro velký úspěch byla zopakována v sobotu
odpoledne, ale počasí nám nepřálo a návštěvníci si museli chvíli počkat až přestane pršet.
Zvláštní poděkování si zaslouží chlapci z Modelářského klubu Mariánské Údolí a naši mladí
modeláři, kteří se vzorně zapojili do pořadatelské služby. Všem vystavovatelům a pořadatelům
plným právem patří obdiv a poděkování všech návštěvníků bohaté výstavy.
Václav Smutný
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STAVĚNÍ MÁJE
Ve čtvrtek 27. dubna se na prostranství parčíku vedle budovy hasičské zbrojnice v Přáslavicích
uskutečnilo již tradiční stavění máje. Tuto akci společně pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Přáslavice se zaměstnanci obecního úřadu, jejichž počet letos převýšil počet hasičů. Někteří mladší
hasiči byli v práci, někteří starší zase nemocní, není se co divit v tomto proměnlivém aprílovém
počasí, prostě hasičů se sešlo o něco méně, avšak na samotnou akci tato skutečnost neměla
absolutně žádný vliv.
Stavění máje probíhalo ve všední den, za poměrně chladného a větrného počasí, tudíž se vůbec
nelze divit, že přihlížejících diváků bylo letos opravdu poskrovnu. Ale i ta hrstka spoluobčanů, co
se přišla podívat, nebyla ochuzena o zajímavou, téměř adrenalinovou podívanou. Pro sehranou
partu nebyl žádný problém s výkopem prostoru pro upevnění, vztyčení a zajištění májky. Po
zkušenostech z minulých let jsou rok od roku lepší, i když stáří nám všem klepe na vrátka, a až na
pár jedinců, jsou to muži v důchodovém věku. O to víc je třeba ocenit jejich náročnou a
dobrovolnou práci. Tradičně byly na májku připevněny makety dvou lahví, při kácení pak ti
nejrychlejší obdrží láhve plné kvalitní lihoviny. Jednu věnuje starosta obce, druhou velitel SDH
Přáslavice. O výzdobu barevnými stuhami se postaraly ženy a dívky hasičky, i z obecního úřadu, a
nepohrdly jsme ani nabídkou pomoci z řad divaček. Celá akce proběhla v pořádku a hlavně
bezpečně. Je na místě všem zúčastněným poděkovat. Je chvályhodné, že náš velitel br. Josef
Bartoněk, i když tento den měli v rodině smutnou událost, a nikdo by mu absenci nemohl vyčítat, se
přesto projevil jako profesionál, a stavění máje se aktivně zúčastnil. Opět projevil svou odvahu i
fyzickou zdatnost při rozvážném vystoupání po úzkém žebříku do velké výšky, aby odstranil jisticí
lana – je to výkon hodný obdivu. Na závěr se uskutečnilo společné focení. Některé snímky jsou
umístěny hned pod článkem, aby i ti, kteří nebyli na místě dění, měli představu, jak akce probíhala.
Doufejme, že nám májka vydrží na svém místě po celou dobu až do 3. 6. 2017, kdy se uskuteční u
příležitosti oslavy dětského dne její skácení. Přijďte v hojném počtu, to už bude (tedy mělo by být)
teplé letní počasí, a už nyní se na vás, milí spoluobčané, moc těšíme.
Hana Černochová

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Dne 29. dubna se na hřišti místního sportovního areálu v Přáslavicích konalo 1. kolo požárního
sportu za účasti okrsku Velká Bystřice a okrsku Tršice. Soutěž probíhala dle platných pravidel
požárního sportu a zúčastnila se družstva mužů i žen. První disciplína spočívala v běhu
s překážkami na 100 metrů, soutěžili jednotlivě muži i ženy. Ženy mají nižší kladinu – 70 cm, jinak
dráha je stejná jak pro muže, tak i ženy. Každý jednotlivec měl 2 pokusy na 100 m a potom do
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výsledného času se počítalo 6 nejlepších. Druhá disciplína byl klasický požární útok, jak jej známe
z naší každoročně pořádané pohárové soutěže, muži na 90 m, ženy na 70 m. Každé družstvo
provedlo 2 útoky.
Za okrsek Velká Bystřice soutěžila požární družstva Velká Bystřice, Hlubočky, Svésedlice, Velký
Újezd. Za okrsek Tršice to byla družstva z Tršic a z Doloplaz
Všechna družstva se snažila předvést co nejlepší výkon, určitě se bylo na co dívat a každý fandil
svým favoritům.
Nejlépe se umístila požární družstva mužů z Hluboček – 1. místo, z Velké Bystřice – 2. místo a na
3. místě Velký Újezd. Za ženy to byla družstva – 1. místo Přáslavice, 2. místo Svésedlice a na 3.
místě se umístilo družstvo žen z Hluboček.
Počasí nám přálo, celá akce proběhla bez problémů, a hlavně bez úrazu. Všem, kteří se o přípravu a
zdárný průběh soutěže zasloužili, patří poděkování. A kdo fandíte požárnímu sportu, přijďte se
podívat a povzbudit soutěžní družstva dne 24. 6. 2017 opět na hřiště, kde proběhne soutěž O pohár
starosty obce Přáslavice.
Hana Černochová

KLADENÍ VĚNCŮ
V pátek 5. května v 10.00 hodin jsme si v naší obci připomenuli významný den v historii naší vlasti,
a to Den vítězství – den, kdy v roce 1945 skončila 2. světová válka. Spolu s dětmi ze základní a
mateřské školy, našimi občany a vojáky ze 73. tankového praporu Přáslavice byly k pomníku
válečných hrdinů na náměstíčku obce položeny věnce a kytice. Děti ze školy měly připravený
kulturní program, čtené pásmo, a starosta obce v krátkém proslovu připomenul události spojené s
tímto datem. Závěrečnou hymnou jsme všichni vzdali hold vojákům, kteří bojovali a položili život
za svobodu v naší zemi. Krátkým přátelským posezením s malým občerstvením v zasedací
místnosti obecního úřadu jsme toto naše setkání zakončili.
mg
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE…
Děti z MŠ s radostí vyprovodily zimu a nadšeně očekávaly jaro. Na školní zahradě zasadily tulipány
a narcisy, později ředkvičky a denně je chodily zalévat a kypřit.
V březnu nás navštívilo divadlo s pohádkou Noční víla. Děti se tak učily chápat, že je nebezpečné
chodit s cizími lidmi, umět požádat o pomoc, znát své jméno, adresu.

Blížily se Velikonoce a děti si zdobily kraslice, učily se velikonoční říkadla, seznamovaly se s
jarními tradicemi a zvyky. Společně pak vyrazily koledovat po obci.

V dubnu se také konala na zahradě i sále obecního úřadu tradiční modelářská výstava. Děti
obdivovaly krásné lodě, tanky, auta a jiné modely a učily se tak vážit si práce druhých.
Další divadelní představení Pohádka z lesa děti velmi bavila, byla doprovázena spoustou krásných
písniček a děti se tak zapojily do hry.
Tradiční čarodějnický rej ve školce děti každoročně nadchne, donesou si čarodějnické kostýmy, vaří
zázračné a kouzelné lektvary a baví se dopoledne tancem a zpěvem.
V květnu se připojily ke škole a lidem z obce, aby společně uctily památku válečných hrdinů.
21. 5. děti vycestovaly do olomouckého Divadla hudby na představení: „Mami, už tam budeme?“
Pohádka, doplněná vtipnými písničkami, děti velmi zaujala a moc si jí užily.
V květnu jsme také upořádali besídku pro maminky. Děti vystoupily s pásmem písniček o
maminkách, předvedly rodičům, co všechno se za tuto dobu naučily a předaly maminkám
vlastnoručně vyrobené dárky. Také se prezentovaly na dni seniorů s tanečkem a písničkami.
S blížícím se koncem roku započal také kurz plavání, který děti velmi baví, a i ty nejmenší si
dovádění ve vodě velmi užívají.
Společně se Základní školou vyrazily jako každoročně čistit Vrtůvku. Počasí se velmi vydařilo a
zaujala nás nově spravená stezka. V krásném prostředí si děti opekly buřty, uklidily odpadky a
strávily tak krásné dopoledne v přírodě. I letos se akce neobešla bez vykoupání. Děti se tak učily
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chovat se šetrně k životnímu prostředí a vážit si ho.
V současné době se děti mohou těšit na školní výlet a zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky a
v neposlední řadě na prázdniny!
Renata Malíková

POHÁROVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU – V. ročník
(mladší a starší žáci)
V sobotu 13. 5. 2017 uspořádal SDH Přáslavice pod
záštitou starosty obce Přáslavice Ing. Čestmíra
Rochovanského Pohárovou soutěž v kategorii mladších a
starších žáků. Pohárová soutěž se konala na místním
hřišti sportovního areálu a již brzké ráno nám slibovalo
krásné slunečné počasí.
Slavnostního nástupu, jež se uskutečnil v 10.00 hodin, se
zúčastnila 2 družstva mladších žáků a 5 družstev žáků
starších. Následovalo hlášení velitele SDH Přáslavice
Josefa Bartoňka, přivítání a zahájení provedli starosta
Ing. Čestmír Rochovanský a hlavní rozhodčí Zdeněk
Čurda (SDH Svésedlice). Celou soutěží nás slovně provázel starosta Ing. Čestmír Rochovanský.
Na pozvánce bylo uvedeno, že se pořadatelé těší na hojnou účast, a na to, že spoluobčané přijdou
povzbudit mladší i starší žáky, a tím podpořit jejich velkou snahu předvést co nejlepší výkony.
Navzdory krásnému počasí a bohatému občerstvení, které bylo jak pro soutěžící, tak i pro
návštěvníky připraveno, se bohužel hojná účast nekonala. Byla sobota dopoledne, bylo téměř letní
počasí, asi spousta lidí zvolila jiný program. Škoda. Ti, co se přišli podívat, shlédli se zaujetím
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požární útoky mladších i starších žáků a potleskem ocenili jejich skvělé výkony. Děti se snažily,
což bylo vidět na jejich výsledcích. Každé družstvo mělo 2 pokusy, počítal se vždy ten s lepším
časem.
Výsledné pořadí:
Mladší žáci

1.
2.

SDH Přáslavice
SDH Svésedlice

20,85 vt.
21,36 vt.

Starší žáci

1.
2.
3.
4.
5.

SDH Nenakonice B
SDH Přáslavice
SDH Nenakonice A
SDH Svésedlice
SDH Dolany

16,36 vt.
20,33 vt.
21,35 vt.
22,73 vt.
25,01 vt.

Jak je patrné z výsledků, naši mladší i starší žáci si vedli skvěle, patří jim naše poděkování. Největší
zásluhu mají ovšem jejich trenéři, kteří s nimi na úkor svého času dobrovolně trénují, věnují se jim
po všech stránkách, jezdí s nimi po soutěžích, prostě se snaží vychovat nástupce a navázat na
tradici, kdy naši muži i ženy z SDH Přáslavice patřili vždy mezi nejlepší družstva. Jsou to
především starosta Ing. Čestmír Rochovaský, Jan Rochovanský, Martina Lízalová a Eva
Rochovanská, kteří si děti vzali pod svá křídla, a za jejich záslužnou práci si zaslouží pochvalu a
poděkování. Tak ať se i do budoucna daří!
Hana Černochová

ODPOLEDNE PRO SENIORY
Krásné nedělní odpoledne si užili všichni, kteří zavítali na již tradiční květnovou obecní akci:
Odpoledne pro seniory. 21. května ve 14.00 hodin vše odstartovaly naše mažoretky pod vedením
trenérky Kristýny Trundové a postupně se předvedly děti z mateřské školy a děvčata „tanečnice“ ze
základní školy. Své hudební nadání nám předvedly Kája Kocmanová hrou na flétnu a Andulka
Škurková na kytaru. Letos jsme měli pro seniory malé překvapení v programu – čekalo je
vystoupení operních a operetních zpěváků z Moravského divadla z Olomouce v představení
LÁSKYPLNÁ OPERETA. Sálem se rozezněly klasické operetní skladby s klavírním doprovodem,
divadelními a tanečními kreacemi.
Občerstvení jako vždy výborné, na závěr nechyběl ani taneček některých seniorů, i když jen na
reprodukovanou hudbu. Tak co dodat? Milá, přátelská atmosféra, příjemně strávené nedělní
odpoledne. Doufáme, že stejné pocity sdílíte s námi.
mg
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ
Letošní zápis do prvních tříd probíhal v celé České republice za částečně jiných podmínek, než tomu bylo v minulosti. K těmto změnám vydalo Ministerstvo školství podrobné pokyny. Největší změnou bylo stanovení termínů konání zápisů. Na naší škole probíhal 7. a 8. dubna
2017. Byl také vypracován návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který mohli rodiče využít.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní
změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout
tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně
zralé, ale také dobře připravené.
Na naši školu nastoupí ve školním roce 2017/2018 ze zapsaných 17 dětí 16, jednomu dítěti byl udělen odklad školní docházky o jeden rok, další tři děti byly zapsány na jinou školu.
Všechny dovednosti, které děti získaly v minulosti bude škola nadále rozvíjet, propojovat a sjednocovat s cíly rodiny, proto je velmi důležitá spolupráce, která je předpokladem úspěšného vzdělávání
dítěte.
Mgr. Milan Urbášek, ředitel školy
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A

N Ě C O

N A V Í C...

ŠK MATADOOR v polovině prosince pořádal žákovský desetiminutový turnaj v šachu. Účastnili
se Ema Kabelová, Jakub Bureš, Filip Langer, Ondřej Bija a Jaroslav Bartoš (Eva Malínková
omluvena pro nemoc). Hra byla dlouho velmi vyrovnaná, o vítězi rozhodla poslední partie J. Bartoš
– F. Langer. Nejcennější trofej získal J. Bartoš, stříbrnou F. Langer, bronzovou J. Bureš. Dostalo se
však na všechny žáky. Kroužek navštěvují již tři roky pravidelně a v téměř stejné sestavě. Menší
zlatou čestnou medaili si odnesla E. Kabelová, stříbro O. Bija a později také bronz E. Malínková.
Kromě medailí a diplomů byly rozdány další upomínkové dárky: obří barevné pastelky, pexesa,
pamětní odznaky s logem Přáslavic věnované obecním úřadem. Mladí šachisté v průběhu dalších
týdnů se kromě hry věnovali studiu taktiky. Řešení testů z učebních diagramů na magnetické tabuli
v klubovně a dalších zkopírovaných úloh, které měli možnost samostatně řešit doma, uložit si je,
opakovat si z nich alespoň základní teorii. Snažíme se, aby jejich vstup do šachového světa byl
úspěšný. Samotný talent nestačí, naopak pilní a netalentování se mohou studiem velmi
zdokonalovat. Osvědčuje se důraz na znalost taktiky. Pro začátek uspořádaný přehled šachových
fint, který prověří kombinační schopnosti soupeřů, usnadní je přehrávat.

ŠK Matadoor skončil v OP družstev ročníku 2016/2017 na nelichotivém sedmém místě. Přesto, že
se herně i dařilo: např. na páté šachovnici, kde po prvé nastoupili nováčci. Zejména František
Coufal, který získal 3,5 bodu z 5 partií (70%), také Josef Roba 1 bod za jednu partii (100%). Dobře
si vedl Vít Ticháček na třetí, 3,5 ze 6 partií (58,3%) a Jan Chraścina střídající první a druhou
šachovnici, tedy výkonnostně nejsilnější šachisty, získal 4 body z 8 (50%). Za úspěch považuji
11

dochvilnost hráčů, účast nováčků a plnou soupisku v každém zápase. Podrobnosti z jednotlivých
utkání viz výsledková tabulka.
ŠACHOVÝ SVAZ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Okresní přebor – Olomouc 2016/2017
Poř. Družstvo
1 AŠK DA Olomouc C
2 ŠK ZŠ Horka nad Moravou
3 ŠK Šternberk C
4 Sigmia Olomouc C
5 Agentura 64 Grygov D
6 ŠK Žerotín
7 Matadoor Přáslavice ŠK
8 ŠK Luká-Bouzov B
9 TJ Tatran Litovel D
10 ŠK Luká-Bouzov A

1
*
0,0K
1,0
1,5
1,5
1,0
1,0
2,0
1,0
0,0

2
5,0K
*
0,0
1,5
0,5
0,5
1,5
1,0
1,5
0,0

3
4,0
5,0
*
0,0
1,5
1,5
3,0
1,5
0,0
0,5

4
3,5
3,5
5,0
*
3,5
1,5
1,0
2,0
2,0
0,0

5
3,5
4,5
3,5
1,5
*
3,5
1,0
2,0
2,5
0,0

6
4,0
4,5
3,5
3,5
1,5
*
3,5
2,0
1,0
0,5

7
4,0
3,5
2,0
4,0
4,0
1,5
*
4,0
2,0
2,5

8
3,0
4,0
3,5
3,0
3,0
3,0
1,0
*
1,5
3,5

9
4,0
3,5
5,0
3,0
2,5
4,0
3,0
3,5
*
1,0

10 MP3 Body
5,0 27 36,0
5,0 24 33,5
4,5 18 28,0
5,0 15 23,0
5,0 13 23,0
4,5 12 21,0
2,5 10 17,5
1,5 6
19,5
4,0 4
15,5
*
4
8,0

Dvě pěkné partie k přehrání Matadoor Přáslavice-ŠK Šternberk C: V. Ticháček Ing.-K. Kryst (3.12.
2016) 1.Jf3 e6 2.c4 Jf6 3.Jc3 d5 4.cxd5 exd5 5.d4 c6 6.e3 Sg4 7.Se2 Sxf3 8.Sxf3 Sb4 9.Db3 De7
10.a3 Sxc3 11. bxc3 b6 12.a4 Je4 13. Sa3 De6 14. 0-0 Jd2 15. Db4 Ja6 16. Dd6 Dxd6 17. Sxd6 Kd7
18.Sg3 Jxf3 19.gxf3 c5 20. Vfd1 cxd4 21. Vxd4 Ke6 22. Vad8 Vhd8 23.e4 Ke7 24.exd5 f6 25.d6+
Kf7 26. d7 Jc5 27.Sc7 Je6 28. Sxd8 Jxd8 29. Vc4 Je6 30. Vc8, černý vzdal.
ŠK Šternberk C-Matadoor Přáslavice: Jan Slezák-Zdeněk Kohl Ing. (28.2. 2015) 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6
3.Jc3 Sb4 4.Sc4 h6 5.Jd5 Sc5 6.0-0 d6 7.h3 Jf6 8.d3 a6 9.Se3 Jd4 10.c3 Je6 11.b4 Sxe3 12.Jxe3 Jf4
13.Kh2 g5 14.Jg1 J6h5 15.g3 Vg8 obětuje jezdce za aktivitu na královském křídle 16.gxf4 Jxf4
17.Jg2 Jxg2 18.Kxg2 g4 19.Kh2 Dh4 20.f3 gxh3 21. De1 Df4+ 22.Kh1 Vg2, bílý vzdal.
Za Matadoor Přáslavice Josef Turek
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CYKLOVÝLET MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA
Letošní ročník, který se konal v pátek 26. května, byl již XII.
a na počest zakladatele a tvůrce tohoto oblíbeného
cyklovýletu byl nazván „Memoriál Jana Ulricha“. Zahájení
proběhlo v Bystrovanech, pak v každé z jedenácti obcí krátké
zastavení a zjištění, co nového u sousedů, no a zakončení a
celkové zhodnocení letos padlo na Přáslavice. A tak jsme se
na početnou návštěvu cyklistů museli pořádně připravit.
Něco k jídlu, něco k pití, naše mažoretky se postaraly o
zpestření programu, několik soutěží spíš pro legraci, než pro
výhru a pak přátelské posezení na obecní zahradě, kde k tanci a poslechu hrála skupina Magnet.
Doufáme, že se všem nadšencům cyklistiky v Přáslavicích líbilo.
mg

BUDOUCÍ ŠKOLÁCI PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
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S P O N Z O Ř I

14

15

S P O L E Č E N S K Á

Veronika Krylová
Anežka Tlačbabová
Eliška Doleželová
Vítáme nové občánky!

ČERVEN
Ludmila Zlámalová
Pavel Gujdan
Milada Kešeláková
Jan Bortl
Petr Škurek
Věra Kovaříková
Alexander Pavlita

R U B R I K A

Robert Zbořil
Zdeňka Hajtlová
Budeme vzpomínat!

ČERVENEC

Karla Číhalíková
Josef Bednář
Anna Babicová
Libuše Švestková
Anna Bílá
František Škoda
Milada Bednářová
Marie Nováková
František Urbášek
Anna Barboříková
Miloslav Zemánek
Anna Arabčuková
Marie Šubrtová
Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

A K C E
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

V
3. 6.
24. 6.
24. 6.
8. 7.
22. 7.

93
84
70
70
70
70
65

90
87
87
85
84
83
81
81
81
70
70
70
65

O B C I: Č E R V E N – Č E R V E N E C
Dětský den a kácení máje
OÚ+spolky
Hasičská soutěž o pohár starosty obce
SDH
Diskotéka
FK
Diskotéka
SDH
Diskotéka
MK-WP Rebels
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