OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 21 číslo 6/2017 prosinec 2017 – leden 2018 cena: 5,- Kč
Vážení občané,
pomalu se nám blíží konec roku a vánoční svátky.
Hasiči pro nás připravují punčiádu, blíží se nám vánoční výstava a vystoupení dětí
ze školy a ze školky pod vánočním stromečkem a vánoční dílny ve škole.
Pak nás již čekají vánoční svátky, které jsou důvodem k setkání s rodinou a blízkými. Jako tradičně můžeme Silvestr oslavit na setkání ve Vrtově a následně ve 21
hodin při ohňostroji na hřišti.
V současnosti stále probíhají práce na rekonstrukci vodovodního řadu a veřejného
osvětlení na sídlišti a s tím spojené opravy chodníků, parkovišť a terénní úpravy. Z
důvodu, že bylo poškozeno vedení veřejného osvětlení, docházelo k častým výpadkům veřejného osvětlení na sídlišti i v celé obci. Za to se občanům omlouváme.
V současnosti veřejné osvětlení funguje v provizorním provozu. Předpokládám a
doufám, že do vánočních svátků již bude všechno řádně opravené a bude fungovat bez závad.
Po rekonstrukci vodovodu a veřejného osvětlení probíhala a stále ještě probíhá
oprava chodníků a parkovišť, které také chceme mít hotovy do vánočních svátků.
Dokončení všech oprav včetně opravy komunikace na sídlišti předpokládáme v
první polovině příštího roku.
Z důvodu výstavby inženýrských sítí v prostoru za Kadlčíkovým je zde silně omezena možnost přístupu do Drondlíku a do Vrtova. Výkopové práce při stávajícím
deštivém počasí nám tuto cestu proměnily v neprůchodný blátivý prostor. Vzhledem k počasí nebude tato akce letos dokončena, ale do příchodu vánočních svátků bude komunikace upravena tak, aby byla použivatelná.
Bohužel, v příštím roce bude nutno inženýrské sítě dokončit, což bude znovu představovat omezení pohybu v tomto prostoru.
A na závěr vánoční přání:
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Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné sociální poradenství rodinám s
dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět
na exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na
úřady, asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14. Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve všední dny od 8 do 16.30 hodin.
Kontakty:
Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873

DĚTSKÝ BAZÁREK – PODZIM,
ZIMA
Dne 7. 10. 2017 proběhl na velkém sále OÚ
sezónní dětský bazárek. Na prodej bylo
zimní oblečení a obuv všech velikostí i
různých trendových značek. Nabízelo se i
zimní sportovní vybavení, hračky, kočárky,
knížky a pomůcky. Utržené peníze budou
použity pro děti v naší mateřské školce. Z
věcí, které maminky odevzdaly na charitu,
jsme pomohli konkrétní rodině, která se
ocitla v nouzi.
Děkujeme všem zúčastněným a všem dobrovolníkům, kteří pomohli celou akci nachystat a budeme se těšit na vaši hojnou
účast v příštím roce 2018 na bazárku jaroléto nebo na jiných prospěšných akcích
pořádaných pro naše děti. O termínech se
můžete dozvědět na stránkách obce, na
obecní vývěsce nebo na facebooku.
Za pořadatele Hana Kocmanová
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M I K R O R E G I O N U...

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 21. října jsme se po půl roce opět sešli v zasedací místnosti Domova pro seniory, abychom
přivítali do svazku obce Přáslavice nově
narozené občánky za uplynulé období.
Průběh slavnostního přivítání nám jako
vždy zpříjemnily pásmem básniček a
písniček děti ze základní školy spolu s
paní učitelkou Mgr. Janou Vojtkovou.
Děti pak maminkám předaly připravené
kytičky. Krátký pozdrav a pár povzbudivých slov přednesl i starosta obce Ing.
Čestmír Rochovanský.
Následné focení v kolíbce probíhalo s
nelibostí některých miminek, jiné to pro
změnu málem prospala☺. Nakonec to ale
všechna zvládla a pořízené fotografie
budou určitě hezkou vzpomínkou na tento
den. Do pamětní knihy obce Přáslavice
byly zapsány tyto děti:
Veronika Krylová, Anežka Tlačbabová, Eliška Doleželová, Denis Kopp, Jiří Řípa, Milan Malinek,
Tobiáš Palkovič a Michaela Foukalová.
mg

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Je již tradicí podzimní setkání na našem náměstíčku u pomníku padlých válečných hrdinů při
příležitosti významného dne, a to Dne válečných veteránů, který připadá na den 11. listopadu.
Tímto dnem si připomínáme rok 1918, konec I. světové války, a vlastenectví a oddanost našich
vojáků, kteří nasazovali své životy za svobodu své země.
Ve spolupráci s vojenským útvarem jsme spolu s dětmi ze základní školy slavnostně za doprovodu
hudby položili věnce k pomníku. Děti přednesly připravené básničky a starosta obce a zástupce
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vojenského útvaru v krátkém proslovu pozdravili přítomné občany a děti jak ze základní, tak
z mateřské školy a připomenuli události tohoto pamětního dne. Závěrečná státní hymna umocnila
slavnost tohoto pietního aktu. Malým posezením s občerstvením, které proběhlo v zasedací
místnosti obecního úřadu, jsme toto setkání zakončili.
mg

HALLOWEENSKÁ PÁRTY
V neděli 5. 11. 2017 se malý sál Obecního úřadu v
Přáslavicích proměnil ve strašidelné doupě, kde si
spoustu zábavy, tance a soutěží užili malí i velcí
bubáci, strašidla, upíři, čarodějnice, mumie a jiná
kouzelná havěť. Rodiče dětí MŠ připravili vynikající občerstvení se strašidelnou tématikou. Mohli
jsme tak ochutnat jednohubky s pavouky z černé
olivy nebo perníčky ve tvaru kostlivce . Děti si
mohly vyrobit také vlastního netopýra ve výtvarné
dílničce. Kromě rodičů a prarodičů se do přípravy a
organizace této akce zapojily i starší děti, které si na
děsivých maskách daly opravdu záležet .
Všem, kteří pomohli vytvořit příjemnou atmosféru halloweenské párty, děkujeme a již se těšíme na
další.
Zuzana Tlačbabová a rodiče dětí MŠ
4

BĚH SVATÉ KATEŘINY – 6. ROČNÍK
Kamínková a Blaha dominovali
v Přáslavicích
Od rána nás doprovázelo dost divné počasí.
Sice nebyla zima, ale cestou trochu mrholilo
z inverze, která se držela nad krajinou a
nevzbuzovala zrovna dobrou náladu.
Přesto se rekordních 117 běžců postavilo na
start v Přáslavicích nedaleko Olomouce a
nenechali si zkazit počasím hezký zážitek z
příjemného a dobře zorganizovaného závodu.
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Tomáš Blaha utekl po obrátce
Tříčlenná skupinka nejlepších vytrvalců na startu se držela pohromadě až do obrátky na
Kocourovci. Tam z mírného kopce práskl do koní Tomáš Blaha /AK Asics Kroměříž – 29:49,58/ a
nechal soupeře za sebou. Chvíli se s ním držel Petr Kučera /KES Buk – 30:10,39/, který díky tomu
tak utrhl obrovské překvapení závodu, cyklistu Martina Boráka z Libiny /30:19:46/.
Petra Kamínková si slušně zatrénovala
Je jasné, že Petra Kamínková /BEST4RUN – 32:06,14/ je úplně někde jinde než její soupeřky, a
proto si v rámci tréninku odběhla závod s nejlepšími muži. Mimochodem, v absolutním pořadí
skončila desátá. Neuvěřitelné, jak jí to lítá.
Se značným odstupem proběhla cílem druhá Zuzana Kročová /SK Hranice – 34:21,66/, která má
letos skvělou formu. Třetí místo pak po souboji s Jitkou Fojtkovou /Liga 100 Olomouc – 36:29,46/
vybojovala Jana Matějíková /Liga 100 Olomouc – 36:16,58/.
Na Olomoucku se závodům daří
Šestý ročník Běhu svaté Kateřiny v Přáslavicích nedaleko Olomouce, připravili společně TJ Liga
100 Olomouc se zdejším obecním úřadem. Je nutné podotknout, že u zrodu a veškeré organizace
tohoto závodu stojí tradiční účastník běžeckých soutěží na Olomoucku Jarda Bronec.
Samozřejmě byl tento závod také zařazený do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a to jako
55. v pořadí celé soutěže, která má pro letošní rok 57 akcí. O body se bojovalo na okruhu v obci a
poté po cyklostezce směrem na Kocourovec a zpět, kde běžci nakroužili celkem 8,6 km, než se
dostali zdárně do cíle.
V okolí Olomouce je řada závodů a všechny mají vysokou návštěvnost. Je vidět, že je tam o běhání
enormní zájem.
Počasí nakonec tak hrozné nebylo
Překvapivě se nakonec vesměs všem běželo dobře. Přece jen nefoukal vítr a zima až tak velká
nebyla. Dokonce se ve vysoké inverzi ani špatně nedýchalo, tak byly k vidění velmi dobré výkony.
„Zrychlil jsem po obrátce,“ přiznal taktiku Tomáš Blaha, „z kopce jsem dal kilák dost pod tři
minuty, a to už pak stačilo. Ale i tak jsem se cítil dobře, mohl bych přidat třeba ještě v závěru. Sil
bylo dnes dost.“
„Ten Tomův trhák byl zdrcující,“ konstatoval v cíli Petr Kučera. „Na takový fofr teď nemám, ale
jinak jsem spokojený.“
„Nechápu, jak mohli Tomáš s Petrem, tak zrychlit po obrátce,“ kroutil hlavou Martin Borák. „To
snad ani nejde takhle rozkmitat nohy. Toto prostě neumím.“
„Cítím se po návratu z termálních lázní výborně a dnes to bylo poznat,“ řekla mi Petra Kamínková.
„Pořád mě překvapuje, jak mi to stále běhá. A to fakt už tolik netrénuji.“
„Nevěděla jsem, co mám od sebe dnes čekat,“ prohlásila u auta, neboť jsme stáli vedle sebe, Zuzana
Kročová. „Jen že se to najednou rozběhlo a na trati jsem neměla žádný problém. Držela jsem si své
tempo a nestálo mě to žádné velké úsilí.“
„Hodně mě bavilo, jak jsme se s Jitkou pořád předbíhaly,“ usmívala se spokojeně Jana Matějíková.
„To má pak závodění úplně jiný náboj a mám ze svého výkonu radost.“
A radost měli myslím všichni běžci na startu. Ale hlavně pak ta zábava v cíli.
Prostě takové jsou malé závody v okolí velkých měst. Plné srandy a kamarádské pohody. A o to tu
jde především.
Autorem článku je Zdeněk Smutný, zkušený a zásadový trenér z Nemojan, který se již 40 let věnuje
běhání.
Více na: www.bezvabeh.cz nebo www.liga100.cz
Přáslavice reprezentovalo celkem 17 účastníků – 7 dospělých, z toho 5 mužů a 2 ženy a 10 juniorů
– z toho 7 chlapců a 3 děvčata. Nejlepší z mužů byl Lukáš Doležel, z žen Zuzana Starobová,
z chlapců Adam Rubáček a z děvčat Natálka Štolfová. Všem moc gratulujeme za úžasné výkony!
Tentokrát si trasu dlouhou 8,6 km nikdo nezkrátil a všichni odběhli celé dva okruhy. Vyčerpaný, ale
šťastný doběhl i starosta obce Ing. Čestmír Rochovanský doprovázený starším synem Česťou a
vnukem Radimem. 6. ročník máme za sebou a pokud máte chuť změřit síly, těšíme se s vámi na
příští rok, na 7. ročník Běhu sv. Kateřiny, opět v listopadu.
mg
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE…
V měsíci říjnu jsme s dětmi začali
jezdit v rámci seznamování se se
zdravým životním stylem do sauny.
Děti se seznámily s novým prostředím
a zvyky, které jim velmi příjemnou a
hravou formou přiblížil lektor Filip.
Děti rozvíjely svou samostatnost, sebeobsluhu a společenské chování v
novém prostředí. První lekce byla pro
děti krok do neznáma, ale na druhou
už se těšily. Při pobytu přímo v sauně
jim lektor vyprávěl pohádky a seznámily se s různými vůněmi. Během odpočívání kreslily své zážitky, mohly se osvěžit vodou a na
závěr ovocnou svačinkou.
Také jsme společně s rodiči uspořádali Drakiádu, které se zúčastnil velký počet dětí i s rodiči. Cesta

byla daleká – až za letiště – ale všichni statečně šlapali. Někomu drak létal vysoko a dlouho a
někomu bohužel skoro vůbec. Všichni dospělí se mohli občerstvit výborným svařákem, děti čajem a
opéct špekáčky. Vynikající servis i s lavičkami a stoly zajistili rodiče dětí ze Svésedlic. Tímto jim
také moc děkujeme.
V měsíci listopadu jsme se těšili na
Houbařskou pohádku – divadlo ze
Šternberka, ale bohužel pro nemoc
hereček se nekonalo. S dětmi jsme
vymysleli náhradní plán – zahráli
jsme si známou pohádku „O budce“
sami. Všem se pohádka moc líbila a
jak to dětem slušelo, posuďte sami
na fotografii.
Teď si užijeme mikulášskou nadílku
a vánoční atmosféru. Všem přejeme
hodně zdraví a štěstí do nového
roku.
Za MŠ Přáslavice Olga Michalíková
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ZPÁVY Z FK PŘÁSLAVICE
„Ohlédnutí za fotbalovým podzimem“
Začátek nového soutěžního ročníku nebyl vůbec špatný.
Přestože jsme měli nevýhodný los a začali první dvě
utkání venku, bodovali jsme naplno.
V prvním utkání v Příkazech jsme už v 15. minutě
prohrávali 2:0 a vypadalo to na pěkný debakl. Po
krásném trestném kopu k tyči jsme se dostali konečně do
hry, a dokonce penaltou jsme srovnali skóre. Ve druhém
poločase jsme vedli, ale za deset minut soupeř srovnal na
3:3 a začalo se znovu. Konec přetahované jsme ukončili
7 minut před koncem utkání, kdy náš obránce krásnou
střelou zdálky rozvlnil síť soupeře. Taktickou hrou jsme si vítězství nenechali vzít a odváželi si
první 3 body.
Ke druhému utkání jsme zajížděli do Majetína, kde jsme jasně vyhráli 4:0.
V prvním zápase na domácím hřiště jsme přivítali pro nás známého soupeře Sokol Dlouhá Loučka.
Utkání od začátku probíhalo v naší režii, a tak konečný výsledek 4:1 byl přesvědčivý a my získali
další potřebné body.
Ve 4. kole jsme zajížděli s obavami na papírově nejslabšího soupeře do Štěpánova, neboť z kádru
nám chybělo šest hráčů. První naše branka přinesla uklidnění a do konce poločasu jsme přidali
další. Po změně stran soupeř začal kombinovat hru a podařilo se mu snížit na 1:2. Třetí a čtvrtá
branka v síti soupeře byla rozhodující, neboť soupeři se podařilo snížit na 2:4 a tak také utkání
skončilo.
V dalším kole jsme doma hostili Sokol Drahanovice. Soupeř se nemohl dostat do tempa, a tak naši
hráči stříleli jeden gól za druhým. Byli jsem lepším soupeřem a jasně zvítězili 5:1 a prodloužili tak
naši neporazitelnost na pět zápasů.
V šestém kole jsme zajížděli do Blatce, který doma umí na nás zahrát. Utkání bylo vyrovnané, a tak
také skončilo. Výsledek 2:2 byl spravedlivý a kopaly se pokutové kopy. Naši hráči měli pevnější
nervy a zvítězili, což nám přineslo další bod do tabulky.
Sedmé kolo mělo být pro naše mužstvo klíčové, neboť jsme hostili dosud neporažené mužstvo a
vedoucího tabulky FC Olešnici. Výsledek utkání měl určit, kdo bude po zápase první v tabulce.
Bojovalo se o každý míč, hra byla vyrovnaná a bylo znát, že na sebe narazili dva soupeři z čela
tabulky. Byli jsme po zápase šťastnější, neboť jsme vyhráli 3:2 a vyhoupli se poprvé do čela
tabulky.
Další těžký zápas nás čekal v Hodolanech. Mužstvo, které postoupilo ze III. třídy, a které
povzbuzuje za pomocí bubnů několik stovek diváků. Začalo se oboustranně velmi opatrně, neboť
terén byl podmáčený a téměř celý zápas mírně pršelo. Hra se převážně odvíjela ve středu pole,
neboť žádný ze soupeřů nechtěl udělat chybu. Utkání skončilo bez branek 0:0. Přišly na řadu
pokutové kopy. A protože dva domácí netrefili branku, zvítězili jsme a připsali si tak další cenný
bod do tabulky.
V devátém kole k nám přijíždí známý soupeř SK Šumvald. Vyhráli jsme 3:1 a prodloužili šňůru
neporazitelnosti na neuvěřitelných 9 zápasů.
Do Velkého Týnce jsme jeli s velkou neznámou, neboť tam jsme na hřišti dlouho nevyhráli. Navíc,
soupeř se po špatném začátku pomalu rozjížděl a vypracoval se až na třetí příčku v tabulce. Utkání
bylo oboustranně vyhecované, a tak docházelo velmi často k tvrdým soubojům na hranici
regulérnosti. Po jedné ukázkové akci jsme se ujali vedení, kontrolovali jsme hru a v prvním
poločase byli lepším mužstvem. Soupeř ve druhé části přidal na kombinaci a tlačil se dopředu.
Tímto dával našim útočníkům šanci dostat se před soupeřovu branku. Netrvalo dlouho a náš hráč se
z levé strany řítil sám na soupeřova brankáře. Bohužel, střela šla těsně mimo. Mohlo být
rozhodnuto. A tak nastal obrat. Po faulu v našem pokutovém území rozhodčí odpískal penaltu, a
navíc necitlivě vyloučil našeho hráče. Bylo vyrovnáno. Naše mužstvo bez vyloučeného hráče se již
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na další ofenzívu nezmohlo, a tak přišel trest. Po centru z pravé strany dal hráč Týnce hlavou
branku a utkání pro nás skončilo prohrou 2:1. První naše podzimní porážka.
V jedenáctém kole jsme potvrdili na domácím hřišti roli favorita a vyhráli s Horkou 3:2.
Do Babic se jelo také vyhrát, abychom potvrdili, že patříme k vedoucím mužstvům tabulky. Hra z
naší strany nebyla přesná a byla hodně upracovaná. Vítězství se rodilo až ve druhém poločase. Do
80. minuty byl výsledek stále otevřený, neboť soupeř měl několik příležitostí vstřelit branku.
Důležité bylo, že jsme vyhráli 0:2 a domů vezli tři body.
Poslední zápas se Sokolem Újezd u Uničova měl rozhodnout, zda se vrátíme na druhé místo v
tabulce nebo ne. Soupeř byl velice kvalitní a hra z naší strany nebyla tak kvalitní jako v Týnci.
Hráči Újezdu byli „fotbalovější“ a vyhráli 2:0. Druhá naše porážka.
V předehrávce jarního kola jsme přivítali pro nás známé mužstvo z Příkaz. Hra se pro nás vyvíjela
velmi dobře, byli jsme lepším mužstvem a sedm minut před koncem vedli 4:2. Tento stav naše
hráče asi ukolébal a už vyhlíželi konec utkání. Soupeř však se nevzdával. Snížil na 4:3 a v
nastaveném čase po chybě brankaře vyrovnal na 4:4. V rozstřelu pokutových kopů jsme zaváhali a
ztratili po výsledku 7:8 další bod.
Naše bilance po podzimu: „Jsme na pěkném 4. místě, máme 9 výher, 3 remízy a 2 porážky.“
František Beláček, předseda FK Přáslavice

DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH
Dne 18. 11. proběhl v zasedací místnosti Obecního úřadu v Přáslavicích první ročník Dětského
blešího trhu „Bleška“, který pořádali rodiče dětí MŠ. Zúčastnili se ho sourozenci Benjamín a Zoe
Vargovi, Martin a Jakub Kopeční, Ema a Daniel Kabelovi, Eliška a Tomáš Chytilovi, Matěj
Kučera, Jakub Tlačbaba, Sára Náhlá, Mattia Baccini, Jakub Bureš a Marek Švarc. Všechny tyto děti
si udělaly pořádek ve svých pokojíčcích a hračky, se kterými si již nehrají, nabídly do prodeje. Za
minimální ceny si tak všichni mohli odnést domů staronovou hračku, knížku a jiné „cetky“. Dle
očekávání se vyplnilo motto blešího trhu: „To, co již ztratilo hodnotu pro jednoho, může udělat
radost druhému“. Na bazárku panovala velice příjemná atmosféra. Bylo zajištěno i bohaté
občerstvení. Věříme, že tyto děti budou inspirovat další a na příštím ročníku „Blešky“ se uvidíme
ještě v hojnějším počtu.
Zuzana Tlačbabová a rodiče dětí MŠ
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N A V Í C...

Jak dopadly říjnové volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v Přáslavicích?

TERMÍN PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2018
Druhá přímá volba prezidenta České republiky proběhne 12. a 13. ledna 2018. Případné druhé kolo
prezidentských voleb bude mít termín 26. a 27. ledna 2018. Podle zákona se volby konají vždy v
pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb prezidenta republiky bude pro voliče bydlící v Přáslavicích a v části
Kocourovec volební místnost v zasedací místnosti Domova pro seniory, č. p. 290 – na sídlišti.
11

S P O L E Č E N S K Á

Lukáš Grégr
Natali Skopalíková

Anna Grúzová
Josef Miroš
Miroslav Tomek
Budeme vzpomínat!

Vítáme nové občánky!

PROSINEC 2017
Ludvík Dufek
Marie Langerová
Drahomíra Andělová
Jarmila Langerová
Anežka Jahnová
Milada Urbášková
Marie Palkovičová
Vlasta Tomečková
Miroslav Jančík
Marie Pilná
Jindřich Bartoněk
Pavla Beláčková
Vladimír Žižka

R U B R I K A

LEDEN 2018
88
87
85
84
83
80
70
70
70
65
65
65
65

Emma Benešová
Blažena Kubáčová
Jan Hausner
Jarmila Kutrová
František Wolf
Jarmila Konopková
Emilie Hyklová
Drahoslava Savická
Ivanka Moravcová
Václav Zimmer
Hana Lindvaiová
Josef Hradil

90
85
83
82
81
81
80
75
75
70
70
70

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

A K C E
sobota
pátek, sobota
čtvrtek
úterý
neděle
neděle
sobota
sobota

V

O B C I:

2. 12.
15.-16. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.
7. 1.
13. 1.
27. 1.

PROSINEC 2017 – LEDEN 2018

Punčiáda
Přáslavické hasičky
Vánoční výstava
OÚ+MŠ+ZŠ+MC
Vánoční setkání u stromečku ZŠ+MŠ+OÚ
Štěpánská zábava
Tomáš Kopečný
Silvestr ve Vrtově+ohňostroj na hřišti
OÚ
Tříkrálová besídka
OÚ+ZŠ+MŠ
Turnaj ve florbale
TJ Sokol
Obecní ples
OÚ+spolky

Vydává a tiskne: Obec Přáslavice, 783 54 Přáslavice 23, IČ: 00576255, DIČ: CZ00576255, tel.: 587 408 870
e-mail: obecpraslavice@email.cz, www.praslavice.com/
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