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Vážení spoluobčané,
v uplynulém období proběhly zápisy do základní a mateřské školy na školní
rok 2018/2019. Chtěl bych vás tímto informovat, že v základní škole bude
celkem 5 samostatných tříd (1.–5.) o celkovém počtu žáků 63. V mateřské
škole Přáslavice má být 48 dětí umístěných ve třech třídách.
Obec Přáslavice již sedmým rokem žádá o dotaci na rekonstrukci a
přístavbu budovy mateřské školy na sídlišti. V tomto roce již předpokládáme, že naše žádost bude úspěšná. Obdrželi jsme dopis od poskytovatele
dotace, že naše žádost splňuje podmínky výzvy a byla doporučena k
poskytnutí dotace. Momentálně připravujeme výběrové řízení a pokud
nenastanou nečekané problémy, bude rekonstrukce a přístavba mateřské
školy zahájena již o prázdninách 2018.
V současné době již byly zahájeny práce na rekonstrukci vozovek na
obecním sídlišti, které provádí firma Strabag, a.s.
Dále je dokončována rekonstrukce veřejného osvětlení, kterou provádí
firma pana Bohuslava Niesnera. Současně jsou předlažďovány chodníky,
pod kterými veřejné osvětlení provádí firma Bedecstav, s.r.o. Tímto bude
ukončena rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci, které bylo v
havarijním stavu a vyžadovalo urychlenou opravu.
V návaznosti na ukončení opravy komunikací na sídlišti bude zahájena
výstavba nové cyklostezky z Přáslavic (od obecního sídliště) do Doloplaz.
Tato cyklostezka povede po stávající polní cestě přes most nad dálnicí.
Omlouvám se všem občanům za způsobené potíže vzniklé při tomto
masivním provádění stavebních prací. Jsem přesvědčen, že výsledek bude
stát za to.
Závěrem přeji dětem samé krásné vysvědčení, příjemné prožití letních
prázdnin a všem ostatním hodně sluníčka, dobrou náladu a pohodovou
dovolenou.
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V Í T E

Ž E...

SBÍRKA ošacení a dalších věcí, kterou pořádá naše obec ve spolupráci s Diakonií Broumov, a
která proběhla ve dnech 10.–11. 5. 2018 na obecním úřadě, byla opět úspěšná. Je vidět, že vám není
lhostejný osud sociálně slabých lidí, kteří strádají a nemají dostatek věcí, které nám se zdají být
samozřejmé. Všem, kteří přispěli, velké DÍKY!
Diakonii Broumov jsme nabídli uspořádat další sbírku na podzim, někdy v 10/2018. O konkrétním
termínu vás budeme s předstihem informovat.
VÝSADBA STROMKŮ
Ve středu 4. dubna za ne příliš příznivého počasí pomáhaly děti ze základní školy spolu s učiteli a
zaměstnanci obce s výsadbou stromků kolem cyklostezky směrem na Kocourovec. Povedlo se to☺.
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M I K R O R E G I O N U...

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 14. dubna 2018 ve 14.00 hodin se slavnostního
Vítání občánků do svazku obce Přáslavice zúčastnilo
celkem 9 dětí spolu s rodiči, prarodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Zasedací místnost Domova pro
seniory byla na tuto příležitost patřičně připravena a také
byl připraven krátký kulturní program v podání dětí ze
základní školy pod vedením paní učitelky Fojtíkové. Pan
starosta Rochovanský přítomné pozdravil a popřál dětem
krásné dětství a rodičům hodně trpělivosti a tolerance při
výchově dětí. Darovaná kytička, publikace o obci Přáslavice, několik fotografií a také finanční odměna určitě
potěšily všechny přítomné rodiče.
A které děti jsme tedy vlastně přivítali?
Byla to Elena Bulenová, Lukáš Grégr, Tereza Zborovjanová, Lillien Man, Marek Ploštica, Lea
Vargová a Michaela Macháčková – všichni z Přáslavic, Lukáš Košťálek a Amálie Partschová ze
Svésedlic.
mg
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DIVADLO: HROBKA S VYHLÍDKOU
V neděli 22. dubna 2018 v 16.00 hodin zavítal do naší obce Divadelní spolek z Bukovan s temnou
detektivní komedii Hrobka s vyhlídkou v režii Jana Machalky. Divadelní spolek nebyl u nás poprvé,
a tak jsme mohli tušit, že se máme zase na co těšit. Vtipné, téměř dvouhodinové představení, plné
nečekaných zvratů, záhadných odhalení, až hororových situací, bavilo publikum do posledního
okamžiku. Škoda, že účast našich občanů byla docela nízká. Ti, co byli, se pobavili, co nebyli,
zavítají třeba příště. Opravdu to stojí zato☺.
mg

STAVĚNÍ MÁJE
Ve čtvrtek dne 26. dubna 2018 se na prostranství parčíku vedle budovy
hasičské zbrojnice v Přáslavicích uskutečnilo již tradiční Stavění májky.
Je to společná akce místních hasičů a zaměstnanců obecního úřadu
Přáslavice. Stavění probíhalo ve všední pracovní den, za poměrně
chladného, a hlavně větrného počasí, takže přihlížejících diváků až zas
tak mnoho nebylo. Ovšem ti, co přišli, a hlavně děti, shlédli zajímavou
podívanou v podobě sehrané party lidí, pro kterou nebyl problém s
výkopem prostoru pro upevnění, vztyčení a zajištění májky. O výzdobu
barevnými stuhami se postaraly mladé hasičky, ruku k dílu neváhaly
přiložit i některé děti, pro něž bylo vázání barevných pentlí pěkným
zážitkem. Opět byly na májku upevněny 2 plastové lahve, ty mají
motivující význam pro ty nejrychlejší, co budou přihlížet kácení máje a
za makety, které ukořistí, obdrží láhve kvalitního moku, jež věnovali po
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jedné hasiči a obecní úřad Přáslavice. Ani letos tomu nebylo jinak, a náš „ex velitel“ Josef Bartoněk
opět všechny přesvědčil o své fyzické kondici a odvaze prokázané při náročném výstupu po úzkém
žebříku, aby odstranil jisticí lana, a ještě stačil pokynout přihlížejícím divákům a panu fotografovi.
Ten průběh celé akce na památku zdokumentoval a na závěr vyzval všechny, kteří se na stavění
májky podíleli ještě ke společnému fotu, které bude připomínkou na vydařenou kulturní akci.
Nezbývá než doufat, že nám májka vydrží na svém místě až do 2. 6. 2018, kdy se u příležitosti
dětského dne uskuteční její slavnostní skácení, na které vás, milí spoluobčané, srdečně zveme.
Za SDH Přáslavice Hana Černochová

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU MUŽŮ A ŽEN
Dne 29. dubna 2018 se na hřišti místního sportovního areálu jako vždy konala okrsková soutěž
okrsku Velká Bystřice a Tršice. Soutěž probíhala dle platných pravidel požárního sportu a soutěžilo
se ve dvou disciplínách, zvlášť ženy a zvlášť muži.
První disciplína spočívala v běhu s překážkami na 100 m, ženy mají nižší kladinu – 70 cm, jinak
dráha je stejná jak pro muže, tak pro ženy. Druhá disciplína byl klasický požární útok, jak jej známe
z naší každoročně pořádané pohárové soutěže, muži 90 m, ženy 70 m. Každé družstvo provedlo 2
útoky, předtím i jednotlivci v běhu s překážkami měli taktéž 2 pokusy.
Za okrsek Velká Bystřice soutěžila požární družstva Hlubočky, Velká Bystřice, Přáslavice,
Svésedlice, za okrsek Tršice požární družstvo z Tršic a Velkého Újezdu.
Umístění muži:
1. Hlubočky
2. Velká Bystřice
3. Přáslavice
4. Svésedlice
5. Tršice

21,92 vt.
24,94 vt.
26,90 vt.
27,31 vt.
31,69 vt.

Umístění ženy:
1. Hlubočky
2. Přáslavice
3. Svésedlice
4. Velká Bystřice
5. Velký Újezd

20,22 vt.
24,54 vt.
27,31 vt.
27,59 vt.
32,07 vt.

Počasí nám přálo, celá akce proběhla v pohodě, a hlavně bez úrazu. Všem, kdo se na přípravě,
průběhu celého soutěžního dne i následného úklidu podíleli, patří naše poděkování. Jedná se
prakticky o pořád stejné dobrovolníky, jež jsou s hasičem spjati už spoustu let, a většina jsou už v
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důchodovém věku. Moc si jejich práce vážíme. Dnes je celkově hektičtější doba, mladší jsou více
času v práci, někteří i podnikají, o to víc je chvályhodné, že i přesto se nám v rámci možností snaží
pomáhat, a věříme, že i vlastním příkladem vychováme současnou mladou generaci hasičů, která tu
nynější v budoucnu se ctí nahradí.
Za SDH Přáslavice Hana Černochová

POHÁROVÁ SOUTĚŽ – STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI
V sobotu dne 19. 5. 2018 uspořádal SDH Přáslavice pod
záštitou starosty obce Přáslavice Ing. Čestmíra Rochovanského
Pohárovou soutěž v požárním sportu v kategorii mladších a
starších žáků. Soutěž probíhala na místním hřišti a už od
brzkého rána obloha naznačovala krásné, slunečné a teplé
počasí. Doufali jsme, že přijede více družstev a také více
návštěvníků, kteří budou fandit a naše mladé hasiče
povzbuzovat. Nakonec se slavnostního nástupu a posléze
soutěže zúčastnilo 5 družstev starších žáků a jen 2 družstva
žáků mladších. Jelikož družstev mnoho nebylo, rozhodlo se, že každé soutěžní družstvo bude mít
místo dvou, pokusy tři. Ti, co se přišli podívat, shlédli se zaujetím požární útoky mladých hasičů a
potleskem ocenili jejich výkony. Přáslavice měly zastoupení jak ve starších, tak i v mladších žácích.
Děti se velice snaží, občas se i něco nepodaří dle představ, ale oceňuje se snaha a touha
zdokonalovat se a být co nejlepší. Poděkování patří především jejich trenérům, kteří je vedou. Na
úkor svého volného času se jim dobrovolně věnují, jezdí s nimi po soutěžích, většinou je to akce i
na celý den, prostě se z nich snaží vychovat nové nástupce, a to není vůbec lehký úkol. Jsou to
především starosta Ing. Čestmír Rochovanský, Jan Rochovanský, Martina Lízalová a Eva
Rochovanská, kteří si pochvalu právem zaslouží.
Výsledná pořadí:
Starší žáci:
1. Nenakonice 1
13,89 vt.
Mladší žáci: 1. Svésedlice
21,52 vt.
2. Hlubočky
14,15 vt.
2. Přáslavice
25,38 vt.
3. Nenakonice 2
16,88 vt.
4. Přáslavice
17,89 vt.
5. Svésedlice
18,61 vt.
Jako každá akce, i tato vyžaduje perfektní přípravu, jež se laikovi na první pohled nemusí zdát
důležitá, vidí totiž už jen samotnou soutěž. Ovšem její organizaci předchází vždy spousta práce
okolo jak dobrovolných hasičů, tak i a jejich příznivců. Je potřeba zajistit mimo jiné zázemí
organizace, stroj, vodu, zapisovatele, kdo bude u časomíry, kdo u terčů, rozhodčí, kdo bude slovem
provázet celou soutěž a také kdo zajistí občerstvení atd. Prostě aby vše klaplo, je potřeba spojit
společné síly a dílo se pak podaří! Takže ještě jednou poděkování všem, a moc se těšíme na další
akce a soutěže pořádané našimi hasiči.
Za SDH Přáslavice Hana Černochová
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KLADENÍ VĚNCŮ – DEN VÍTĚZSTVÍ
V květnu si každoročně v naší obci připomínáme položením věnců k pomníku padlých hrdinů
konec II. světové války, osvobození Československa a bezpodmínečnou kapitulaci Německa. Kolik
utrpení tato válka přinesla, nevinných obětí v koncentračních táborech, obrovskou kulturní a
morální devastaci v mnoha zemích. Konec II. světové války v naši zemi je především spojován s
Pražským povstáním 5. května a Dnem vítězství 8. května roku 1945.
Ve spolupráci s místním vojenským útvarem, našimi občany a dětmi ze základní a mateřské školy,
jsme si společně tyto události připomenuli v pátek 4. května dopoledne. Děti ze základní školy měly
připravené krátké pásmo, vojáci nesoucí státní vlajku a věnce v průvodu se starostou obce, zástupci
hasičů a dalšími osobnostmi, s hudebním doprovodem dodali tomuto setkání slavnostní atmosféru.
Starosta ve svém projevu s úctou vzdal hold válečným obětem, a na závěr zazněla státní hymna.
Nechybělo krátké přátelské posezení v zasedací místnosti.
Mějme na paměti hrozící válečné nebezpečí i v dnešních dnech. V kolika koutech světa se i dnes
bojuje a umírá spousta nevinných lidí. Važme si života v míru a ve svobodě a připomínka těchto
událostí mladší generaci určitě není zbytečná.
mg

ČIŠTĚNÍ VRTŮVKY
V pátek 11. května v 8.30 hodin sraz na „Prostředňáku“. Taková byla domluva při pořádání
akce: Čištění Vrtůvky. Zaměstnanci obce a děti ze základní a mateřské školy spolu se svými učiteli,
jsme se opravdu v domluvený čas sešli ve Vrtově a po „nafasování“ pytlů se jednotlivé skupinky
rozešly po cestičkách kolem Vrtůvky a sbíraly vše, co do přírody nepatří. Děti přitom pozorovaly
přírodu, poslouchaly ptáčky, rozeznávaly rostliny a stromy, i písničku si zazpívaly. Počasí nám
přálo a po necelých dvou hodinách jsme se opět všichni sešli na „Prostředňáku“, kde už byla
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připravena vatra na opékání špekáčků a kabanosu. Takovou svačinku nikdo neodmítnul. Nechyběla
ani limonáda na uhašení žízně po tak velkém výkonu. No a jelikož bylo docela teplo, voda ve
Vrtůvce lákala děti jako každý rok. A tak netrvalo dlouho a už se vylívala voda z gumáků a
převlíkaly mokré tepláky☺. Ale spokojenost a radost v dětských očích byla evidentní. Snad jsme
aspoň trošku společnými silami přispěli ke zlepšení prostředí v údolí Vrtova.
mg

ODPOLEDNE PRO SENIORY
Každoročně zveme naše „dříve narozené občany“ na již docela vyhlášenou a milou akci na velký
sál obecního úřadu na Odpoledne pro seniory. V neděli 20. května před 14.00 hodinou byl sál už
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zaplněný nejen seniory, ale i dětmi ze základní a mateřské školy a jejich rodiči. Děti měly
připravený pro seniory bohatý kulturní program, a tak jsme se měli na co těšit.
Zahájení patřilo našim mažoretkám, které sklidily velký aplaus. Následovalo vystoupení těch
nejmenších dětí, které se chtěly pochlubit, co všechno se už ve školce naučily.
Velký potlesk si užily děti, které navštěvují od listopadu 2017 taneční kroužek pod vedením Hany
Kopřivové. Zatančily ča-ču, valčík a rokenrol. A že jim to šlo!
Základní škola měla několik vstupů: revivalové vystoupení skupiny Kabát s písni Pohoda – myslím,
že si to účinkující „muzikanti“ užili a diváci taky.
Potlesk chtěla určitě slyšet i 4 děvčata ze základní školy, která si sama nacvičila tanec na píseň
Sofia. Ještě trošku tréninku a můžou vystupovat i na dalších akcích☺.
Pozornost si zasloužil i Lukáš Smékal hrou na klarinet. Ve školní družině také nelení a nacvičili
taneční vystoupení, které se určitě všem líbilo. Za doprovodu kláves paní učitelky Vojtkové zaznělo
i několik písniček.
Atmosféra byla příjemná a přátelská. Po skončení programu dětí začala hrát skupina Fontána
písníčky lidové i moderní, a kdo chtěl, tančil, kdo nechtěl, poslouchal a poseděl a pobesedoval si
s přáteli. Nechybělo kafíčko, zákusek či vínečko.
Příjemně strávené odpoledne. Za rok se budeme opět těšit na shledanou!
mg
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE…
Na konci měsíce dubna proběhl v mateřské škole „Slet
čarodějnic“, kdy si děti v průběhu netradičních disciplín
procvičily své fyzické dovednosti a rozvíjely fantazii.
Jako každý rok i letos se starší děti zúčastnily ekologické
akce „Čištění Vrtůvky“, kterou si krásně užily a seznámily
se s významem ochrany přírody a rozvíjely sounáležitost
s ní. V měsíci květnu jsme se zaměřili na maminku a rodinu – děti pojmenovávaly, kreslily a předváděly všechny
členy rodiny, vyprávěly o svých zážitcích a prožitcích
z rodiny a při společném odpoledni jsme oslavili Svátek
matek. V pátek 4. května se děti v rámci kladení věnců
seznámily s českými státními symboly – vlajkou – její barvami a hymnou.
V květnu jsme s dětmi navštívili ZOO na Svatém Kopečku. Děti pozorovaly a pojmenovávaly cizo-

krajná zvířata a při jízdě safari vláčkem se seznamovaly s prostředím areálu. V Divadle hudby
Olomouc děti zhlédly pohádku „Ošklivé káčátko“, která poutavým provedením děti seznámila s
významem přátelství i při různých odlišnostech. V červnu se s dětmi chystáme na oslavu Dne dětí,
plavecký kurz, slavnostní rozloučení s předškoláky, společné fotografování, výlet do Sluňákova a
pohádkové rozloučení se školním rokem.
Za MŠ Přáslavice Olga Michalíková
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FOTBALOVÝ KLUB PŘÁSLAVICE
Ohlédnutí za fotbalem…
Je tomu víc jak týden, a to je ta správná
doba, abychom zhodnotili televizní utkání FK Přáslavice – FC Sigma Hodolany, které bylo vysíláno živě Českou
tele-vizí na programu ČT sport.
Akce, o které jsme ještě před měsícem
vůbec nevěděli, neboť nám, jak se říká,
spadla rovnou do klína. O to byla náročnější na organizaci. Produkčně utkání
jišťovala pražská agentura Public Football, která organizovala TV přenos, ozvučení hřiště, profesionálního moderátora, hostesky atd.
Na nás bylo, abychom zajistili pořadatelskou službu v dostatečném množství, parkování pro cca 200 aut a dále občerstvení minimálně na
3 stáncích, nealko a cukrovinky pro děti a kompletní servis pro „kotel“ hostujících diváků včetně
toalet. Bylo třeba navozit další lavice a stoly z obecní zahrady, abychom zajistili pro očekávaných
1200 návštěvníků příjemné posezení a pěkný zážitek z fotbalu.
Okresní fotbalový svaz měl další podmínku. Místnost a občerstvení pro VIP hosty, jejich obsluhu,
neboť bylo pozváno na 50 osobností z fotbalového a veřejného života.
Ten, kdo přišel na hřiště těsně před utkáním, nevěřil svým očím. Celý prostor okolo hřiště byl
zaplněn přenosovou technikou, auty, různými stánky, klecemi na hry pro děti, skákacím hradem a
hosteskami v pěkných žlutých úborech. Všude se to hemžilo lidmi od televize, rozhlasového studia,
pořadateli a pochopitelně natěšenými diváky na zápas. „Turnikety“ prošlo 1435 fanoušků.
Jsem přesvědčen, že jsme tuto mimořádnou akci zvládli dobře. Když jsem si v pondělí prohlížel
celý televizní záznam, který se mi zdál se siluetou rozhledny a plnými ochozy diváků ještě hezčí
než ve skutečnosti, nabyl jsem přesvědčení, že to lépe dopadnout nemohlo. Naši hráči vítězstvím
2:0 ještě dovršili nádhernou atmosféru na hřišti a sklidili od diváků velké ovace a zároveň dali
krásný dárek k jubileu: 60. výročí založení kopané v Přáslavicích.
Mám informace, že se na nás dívali lidé v Německu i na Islandu, což je pro naši obec ta nejlepší
reklama. Nemusíme se za nic stydět.
Závěrem chci poděkovat členům výboru FK, kteří přistoupili k tomuto úkolu velice zodpovědně,
trenérům i hráčům za pěkný fotbalový zážitek a všem pořadatelům a lidem, kteří se postarali o to,
aby bylo co jíst a pít. Rovněž velké díky patří Obecnímu úřadu, který se postaral o kompletní
úpravu zelených ploch kolem hřiště a dále pak sponzorům, bez jejichž finanční pomoci bychom
nemohli provozovat fotbal na takové úrovni.
František Beláček, předseda FK Přáslavice
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I. řada zleva: Novotný Dominik-brankař, Skácelík Jakub, Žižka Bedřich, Číhalík Jaroslav, Drga
Patrik, Horák Michal, Ondris Pavel, Mikulka Jan, Rubáček Adam-asistent.
II. řada zleva: Sivanič David, Rubáček Josef-kapitán mužstva, Drexler Viktor, Šertler Tomáš,
Vinohradník Tomáš, Štolfa Jiří-brankař, Sivanič Petr, Kořínek Michal, Novotný David, Zedek Petr,
Novotný Bohumil-trenér mužstva.
Fotografie dodala Adriana Sienelová

MIKROREGION BYSTŘIČKA – CYKLOVÝLET

Několik fotografií z již tradičního
cyklovýletu, letos: 25. května 2018
XIII. ročník cyklistické poznávací
jízdy „Memoriál Jana Ulricha“.
Naši obec reprezentovala početná
skupina a v pestře barevných cyklistických dresech byli nepřehlédnutelní a velmi jim to slušelo☺.
navštívili všech 11 obcí mikroregionu a závěrečné zhodnocení si užili v Tršicích.
mg
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N Ě C O

N A V Í C...

Maminka je jen jedna.
Již tradičně je v kalendáři druhou květnovou neděli uveden svátek matek. Jistě nejen mě, letos
13.5.2018 přály děti k svátku, a tak i snad pod tíhou emocí jsem si vybavila článek o maminkách a
matkách, který se mi před mnoha lety dostal do rukou, a já si jej vystřihla a schovala, neboť mě
chytil za srdce. Mírně jsem si jej poupravila k obrazu svému, dovoluji si jej předložit, a snad v
dobrém slova smyslu osloví i některé čtenáře Zpravodaje.
Maminka je opravdu jen jedna, a to ta naše. V životě už nikdy nemůžeme potkat jinou maminku,
jen maminku jiného, či jiné. V dětství jsme se nestyděli říkat mamince maminečko, maminko,
mami, později je možné zaslechnout i nepěkná slova o matce, máti, nebo dokonce označení ona, či
ta. Maminka v nás stále žije, jsme její děti, ať je nám 10 nebo 60 let. Chceme se o druhém něco
dozvědět jaký je? Naslouchejme jeho hovoru o mamince, tomu, jak ji nazývá, jak o ní hovoří, jakou
má o ni starost. Jak o mamince mluví, i když již nežije. Maminka totiž žije tak dlouho, dokud na ni
myslíme, umírá až tehdy, když na ni zapomeneme. Každý, kdo miloval maminku, zažil cit, ví, že
letmý polibek a pohlazení ve spánku vydá nadevše. Kdo zažil lásku a péči maminky (víme bohužel,
že jsou i ti, kteří to štěstí z nějakého důvodu neměli) bude ji hledat i u nás a nám ji zase předávat.
Takovému citu v dospělosti nenaučí žádná kniha, žádné vedení. Pokud ještě maminku máme,
važme si toho, a pokud ji již nemáme, mějme ji rádi i nadále. Maminka doprovází každého po celý
život, i když ji už nemáme, v duchu s ní diskutujeme o svých problémech, pomáhá nám na cestě
životem, čekáme na její slova, co by nám na to či ono řekla, protože ji známe. Nestyďme se i v
dospělosti hovořit o mamince jako mamince. Pokud náš partner či partnerka hovoří o matce, či s ní
mluví stroze, studeně, pozor! Bude se dříve či později obdobně chovat i k nám, proč projevovat cit,
když já jsem to nezažil a žiju. Svět dětí maminek a svět dětí matek se nikdy nesetká, platí jiné
hodnoty, pocity, jiný jazyk, jiné prožitky. Maminky jsou děti maminek, administrativní matky
vychovají opět jen matky, ženy ubytované a neschopné vytvářet milující domov. Totéž platí i o
mužích. Ten, kdo byl vychován maminkou, bude rozumět řeči citu, syn od matky chápe cit jako
zbytečnost. Různé světy, různí lidé. Kdo měl „jen“ matku, porozumí si s někým, kdo byl vychován
rovněž jen matkou. Kdo by to zpozoroval lépe než zase maminky, které znají dobře své děti,
maminky, které vidí u svých dětí ne za jeden, ale za tři rohy dopředu.
V životě nás může kdokoliv podvést, ale maminka to vždycky s námi myslí doopravdy dobře. Já
osobně již nemám maminku 5 let, ale myslím na ni neustále. Proto dokud máme maminku, važme si
každého okamžiku setkání. A pokud, hlavně my, dříve narození, ji již nemáme, přesto je s námi
pořád v nás, v našem srdci. A potkají-li se dva, kteří měli maminky, je jim možno jen závidět.
Hana Černochová
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SDH
PŘÁSLAVICE
S P O L E Č E N S K Á

ČERVEN
Pavel Gujdan
Zdeňka Houžvicová
Peter Pacher

R U B R I K A

ČERVENEC
85
75
65

Karla Číhalíková
Josef Bednář
Anna Babicová
Anna Bílá
František Škoda
Milada Bednářová
Marie Nováková
František Urbášek
Jarmila Tárnyiková
Blanka Spáčilová

91
88
88
85
84
82
82
82
80
70

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Mikuláš Rubáček
Anna Vyhnánková

Věra Konečná
Lidmila Rozsypalová

Vítáme nové občánky!

A K C E
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

V
2. 6.
9. 6.
23. 6.
30. 6.
30. 6.
21. 7.

Budeme vzpomínat!

O B C I:

ČERVEN–ČERVENEC

Dětský den a kácení máje
OÚ+spolky
Diskotéka
FK
Hasičská soutěž o pohár starosty obce
SDH
Fotbalový turnaj „Dušníky“
FK
Diskotéka
SDH
Diskotéka
MK-WP Rebels
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