OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 22

číslo 5/2018

říjen – listopad 2018

Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s vámi podělit o novou zkušenost z komunální politiky v Obci
Přáslavice, kdy poprvé po osamostatnění Obce Přáslavice proběhla v naší
obci svatba manželů Wolfových. V krásném prostředí samoty Sušírna jsem
dne 8. 9. 2018 měl možnost oddat snoubence. Svatebčané si krásně připravili celé prostředí, viz. foto dále, za což děkuji všem včetně matrikářky z
Městského úřadu Velká Bystřice.
Po čtyřech letech nám opět s podzimem přichází volby do obecního zastupitelstva. Do těchto voleb se zaregistrovalo celkem 5 politických stran a
hnutí. Chtěl bych požádat občany o účast ve volbách. Přeji nám všem, aby
bylo zvoleno nové zastupitelstvo, které bude dále pracovat na všestranném
rozvoji naší obce.
Volby do zastupitelstva Obce Přáslavice proběhnou v pátek 5. října 2018
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin v
zasedací místnosti Domova pro seniory na sídlišti, Přáslavice č. p. 290.

cena: 5,- Kč

Z obsahu
zpravodaje:
Víte, že...
Dění v obci,
mikroregionu
A něco navíc
Společenská
rubrika
Akce v obci

Přeji vám krásné podzimní dny.
Ing. Čestmír Rochovanský, starosta obce
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018, v nichž rozhodneme o obsazení zastupitelstva naší obce, se
uskuteční v pátek 5. října v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října v době od 8.00 do
14.00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost Domova pro seniory na sídlišti, č. p. 290 –
vchod z boku, vedle ordinace MUDr. Kellera.
Kdo z občanů má zájem VOLIT DO PŘENOSNÉ URNY, ať toto nahlásí na obecním úřadě
osobně nebo telefonicky na čísle: 587 408 870.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU se u nás v Přáslavicích uskuteční ve sběrném dvoře
v sobotu 20. října 2018 v běžné provozní době od 9.00 do 11.00 hodin.

A BYLA SVATBA…
Přáslavický starosta Ing. Čestmír Rochovanský poprvé za svou „starostovskou“ kariéru oddával.
Stalo se tak v sobotu 8. září 2018 v Přáslavicích v Sušírně. Do manželského svazku vstoupili slečna
Klára Šišková a pan Michal Wolf. V krásném až romantickém prostředí pod holým nebem si řekli
své ANO a starosta jim jménem Obecního úřadu Přáslavice a také jménem svým popřál na společné
cestě životem velkou dávku trpělivosti, vzájemného pochopení a uznání. Aby vždy potřebovali
jeden druhého, aby byli pro sebe tím jediným a tou jedinou na světe a ať se jim splní vše, po čem
jejich srdce touží. Novomanželé Wolfovi: „Přejeme vám šťastnou plavbu!“
mg
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PŘÁSLAVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY
Příjemné sobotní odpoledne 18. srpna 2018 na obecní zahradě napovědělo hezkou atmosféru hned u
zahájení Přáslavských císařských hodů. Našim mažoretkám to letos nevyšlo, aby tuto společenskou
akci slavnostně uvedly, ale zdatně je zastoupily mažoretky z Lošova. Ty svým temperamentním
vystoupením nastolily „laťku“ docela vysoko, ale „Poupata“ – seniorky z Velkého Týnce se toho
vůbec nezalekly. Jejich vystoupení velkým potleskem odměnili zase ti „dříve narození“ diváci.
Následné moderní vystoupení taneční skupiny M-plus z Olomouce bylo jak uragán. Vletěli na
parket a v rychlém tempu předváděli taneční až gymnastické kreace. A není se čemu divit, většina z
tanečníků se stali letos mistry České republiky ve svých kategoriích. Juniorská formace získala 1.
místo a zlato si také odvezly „dospělačky“ za malou skupinu hip hop. Orientální tance dvou
křehkých dívek ze skupiny Styx zklidnilo atmosféru a žonglér Jirka Sušický z Olomouce nás zase
pobavil svým ještě ne úplně profesionálním vystoupením. Je mu teprve 16 let a vše má před sebou.
Zato v soutěži Olomoucká Olympie hledá talenty 2018 se probojoval mezi finalisty.

Poupata, Styx a M-plus se nám ukázali ještě jednou ve druhém vstupu a závěr odpoledního
programu patřil skupině Western club black & brown z Orlové. Ti nám předvedli, jak svižně umí
práskat bičem a úžasně zacházet, ba až tančit s lasem. DJ Michal Sedláček, který moderoval celé
odpoledne, vše taky hezky okomentoval a všechny účinkující pořádně vyzpovídal☺.

Od 18.00 hodin již zněly první tóny kapely Fantajm z Olomouce a hodoví návštěvníci se mohli
bavit a tančit. Tato kapela nebyla u nás poprvé, a tak jsme věděli, že se máme na co těšit. No, a
nejen kulturou je člověk živ, a tak i nabídka občerstvení nesměla chybět. Udírna produkovala
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chutné cigáro a klobásy, nad ohněm se pekla kýta a hned vedle se grilovaly makrely. Hodové frgále
a koláčky se rychle rozprodaly, zákusek se zase hodil ke kafíčku, pivo uhasilo žízeň a první burčák
si návštěvníci taky nenechali ujít.

Doprovodný program vyplnil skákací hrad pro děti, malovalo se na obličej a tetovalo a za humny se
dalo projet na koni či na šlapacích kárách. Děti všeho zdatně využily a šlapací káry vyzkoušeli i
dospěláci a hned z nich byly také děti☺.
A v neděli se konala v kapli sv. Rocha v Přáslavicích v 11.00 hodin mše svatá.
Co dodat na závěr? Děkujeme za spolupráci všem spolkům v obci a zastupitelům, kteří nám
pomohli v prodejních stáncích. Všichni jsme vám chtěli společně zpříjemnit hodový den a snad se
nám to i povedlo. A pokud se nějaká chybička vloudila, věřte, že nebyla v plánu☺.
mg
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CZECH CYCLING TOUR 2018
10. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu měl celkem 4 etapy. 2. etapa, která se
konala v pátek 10. 8. 2018 s trasou OLOMOUC – FRÝDEK-MÍSTEK, měla „OSTRÝ START“ ve
12.40 hodin v Přáslavicích u Restaurace Zahrádka Vrtůvka na státní silnici. Kdo to stihl a přišel se
podívat, zhodnotil, že čekání na peloton bylo delší než průjezd startovacím místem označeným jako
nultý kilometr☺. V průběhu pár vteřin se mihla „smečka“ cyklistů v různobarevných dresech
uvedeným místem a během pár okamžiků jsme viděli už jenom jejich záda a doprovodná vozidla
s náhradními koly. Ale byl to hezký moment☺.
mg

FOLKLOR – ÚČASTNÍCI LIDOVÉHO ROKU V PŘÁSLAVICÍCH
Poslední prázdninový pátek 31. srpna zavítaly
do naší obce 2 zahraniční soubory JEDINSTVO
z Černé Hory a dětský folklorní soubor
ROŽMARIN ze Slovinska – oba účastníci
Lidového roku, který zrovna začínal ve Velké
Bystřici. V Přáslavicích na obecní zahradě nám
předvedli kus svého tanečního umění.
Počasí „klaplo“, občerstvení bylo připravené, a
tak vše mohlo začít. Jako první vystoupily děti
ze Slovinska. V několika tancích předvedly
zvyky a dětské hry svého regionu, kterým je
vyhlášená vinařská oblast Haloze. 4 mladí muzikanti (2 děvčata houslistky, jeden chlapec hrál na
klarinet a druhý na tahací harmoniku) tanečníky hezky doprovázeli.
„Černohorští“ slavnostně nastoupili i s praporem a také předvedli několik tanečních vstupů od dětí
až po dospělé. Ke každému tanci měli krásné kroje, hezky zazpívali – opravdu se bylo na co dívat.
mg
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SENIOŘI – VÝLET DO PŘEROVA
Cestovní kancelář Za Sluncem pod záštitou Olomouckého kraje uspořádala pro seniory z Přáslavic
nad 60 let poznávací zájezd do Přerova. Jednalo se o komentovanou prohlídku Muzea Komenského
v Přerově a o poznávací plavbu výletní lodí OLOLOĎ KORDULKA po řece Bečvě.
Dne 30. 8. 2018 jsme se za slunečného hřejivého rána vypravili na zastávku ke škole. Sešli jsme se
tam 4 účastníci zájezdu a s napětím jsme očekávali autobus, který bral zájemce z horního konce
obce. Říkali jsme si, kolik asi lidí pojede, koho známého potkáme? Přijela taková „dodávka“ nebo
lépe řečeno miniautobus, a kdyby nevystoupil pan průvodce a nevybídl nás k nástupu, asi bychom
čekali dále. Nenapadlo nás totiž, že nás bude tak málo a tedy, že se tomu musí uzpůsobit i velikost
dopravního prostředku. Takže pro informaci-bylo nás celkem 10 plus pan průvodce Martin IVAN.
(Martin jméno a IVAN příjmení, jak se vždy představuje pro ty, co by to náhodou ještě nevěděli).
Dělá externího průvodce a dělá ho velice dobře. Jeho znalosti z historie i organizační schopnosti
jsou na úrovni a je radost s takovým průvodcem cestovat. A co jsme tedy všechno viděli?

Dopoledne jsme měli naplánovanou návštěvu Muzea Komenského v Přerově. Shlédli jsme několik
zajímavých expozic s podrobným poutavým výkladem. Expozice, která seznamuje návštěvníky s
archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu od starší doby kamenné až do sklonku
středověku a počátku raného novověku včetně známého sídliště lovců mamutů v Předmostí u
Přerova, nás velice zaujala. Obdivovali jsme např. vystavený mamutí kel, různé předměty z kostí,
kůže, nástroje a nářadí, nádobí i středověkou černou kuchyni. Poutavá přednáška nám nastínila
tehdejší život lovců mamutů, kdy dokázali z mamuta využít a spotřebovat opravdu vše, především
maso, kůži, štětiny, ale i kly, kosti, prostě nic nepřišlo nazmar. Další expozice nás zavedla do říše
bezobratlých živočichů-hmyzu. Většina z 9 000 druhů hmyzu je věnována domácím i cizokrajným
motýlům, nejvíce jsme žasli nad velkými tropickými motýly nádherných barev a různých velikostí.
Zajímavé bylo i vystavení vývojových cyklů motýlů od vajíčka až po dospělého jedince
neskutečných barev. V dalším sále jsme si prohlíželi sbírku nerostů-minerálů a hornin z celého
světa. Některé exponáty, např. nerosty z Islandu jsou unikátní v rámci celé republiky. Ovšem
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nejvíce se nám líbila prohlídka školních tříd, ať už ta ze 17. století z doby J. A. Komenského, z
doby Rakousko-Uherska, i školní třída z doby 1. republiky a z padesátých let 20. století. Nábytek,
názorné učební pomůcky, mapy, portréty soudobých státníků na zdech, dobové školní obrázky a
učebnice, to vše vypovídá o tehdejším školství. K vidění byl i školní kabinet měšťanské školy z
doby Rakousko-Uherska. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, např. to, že tehdejší učitel měl i 80
až 100 žáků, takže udržet kázeň bylo mnohdy nad lidské síly. Proto i menší tělesné tresty byly tehdy
povolené, ale ne za to, že žák neumí, ale za vyrušování a neukázněnost. V některých lavicích jsme
si i poseděli a nasáli atmosféru starých časů. Na zdi jedné třídy bylo vyvěšeno Komenského
mravoučné desatero, které je určitě aktuální i pro současnost, proto není na škodu si ho zde
připomenout.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Nevypravuj všeho, co víš, nevěř všemu, čeho se doslýcháš, nežádej všeho, co vidíš, nečiň všeho,
co můžeš než toliko, co jsi povinen a budeš OPATRNÝ.
Buď SKROMNÝ, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoliv mluvný! Když kdo mluví, mlč, když tobě co
praví, poslouchej, když tobě co poroučí, buď mu po vůli!
Ke všem buď VLÍDNÝ, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati!
Buď dále nadto SPRAVEDLIVÝ! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj!
Máš býti také UDATNÝ, ku pracem čilý, zanechej prázdně lenochům.
Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší TRPĚLIVÝ člověk,
choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.
Buď i DOBROTIVÝ a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li, bídnému pomáhej, můžeš-li!
Urazil-li tě kdo, PROMIŇ mu vinu! Ublížil-lis komu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlost,
odpouštěti viníku a promíjeti odprošujícímu.
NEZÁVIDĚJ nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoliv můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem.
Mluv vždy PRAVDU, nechtěj lháti!

Tak to jsme si připomenuli moudrá slova Jana Ámose Komenského, právem nazývaného učitelem
národů. Po výborném obědě nás čekala plavba
výletní lodí OLOLOĎ KORDULKA po řece
Bečvě. Tato řeka obtéká historické centrum
Přerova, a tak jsme při plavbě mohli spatřit
řadu památek, hradeb a jiných dominant
města z jiné perspektivy, než která se naskýtá
návštěvníkům při běžné prohlídce města.
Plavba trvala 45 minut a kapitán lodi nám
odborně povyprávěl o historii města Přerova.
Náš průvodce pan Martin IVAN zvolil pro
plavbu na lodi pruhované námořnické tričko a
v zapůjčené čepici si vyzkoušel kormidlovat
loď. A že mu to panečku šlo! Je vidět, že už to
někdy zkoušel. My ostatní jsme odvahu nenašli, i když nás kapitán a v jedné roli i průvodce vybízel,
ať si to zkusíme. Poznávací plavba se nám všem bez rozdílu líbila, jakož i dopolední návštěva
muzea. Jen je škoda, že i když poplatek byl zanedbatelný (tyto seniorské výlety jsou dotovány
krajem), počasí přímo výletní, účast byla tak malá. Mnozí si možná řekli: „Přerov? Vždyť je to
kousek za humny, co tam můžu zajímavého vidět?“ Ale i kousek od nás jsou k vidění skvosty,
památky, které ani běžný člověk nevnímá, když městem jen prochází. S odborným výkladem
průvodce je až udiven, co všechno náhle vidí, co předtím vlastně vůbec neviděl.
Srdečné poděkování od nás všech za pěkně prožitý den patří panu průvodci IVANOVI a cestovní
kanceláři Za Sluncem, kteří nám tento hezký a poučný výlet na sklonku léta umožnili, a věřím, že
určitě nebyl poslední. A ještě jedno poděkování, a to panu Černému, který vše dokumentoval, je
totiž vášnivý fotograf, a tak pro představu ti, co se nezúčastnili, mohou několik zdařilých snímků z
této akce shlédnout ve vývěsce před obecním úřadem nebo zde ve zpravodaji.
Za účastníky zájezdu Hana Černochová
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE…
Zahájení školního roku v mateřské škole.
Letošní školní rok jsme všichni z mateřské školy zahájili v prostorách budovy základní školy z důvodu dokončování větší rekonstrukce budovy na sídlišti. Během dvou měsíců byl proveden neuvěřitelný rozsah
prací – zbrusu nové podlahy v celé budově, změna
rozmístění některých místností, spojení dvou dětských
šaten v jednu společnou. Velkým přínosem je vybudování WC dostupného přímo ze zahrady. V těchto
dnech probíhají dokončovací práce, které nám už ale
nebrání v opětovném užívání budovy. Jedná se o dokončení krásných barevných obkladů zdí na
chodbách, nástěnek a výroba úložných a pracovních prostor na míru tak, abychom využili malé prostory do posledního koutku. Proběhla také obnova a doplnění vybavení pracovního prostředí jako je
ohřívací stůl na podávání obědů, vysavač, myčka nádobí, mikrovlnka. Všechny místnosti byly na
závěr vymalovány a nyní ještě čekáme na dodání krásného, praktického nábytku do tříd. Všechno
vybavení jsme vybíraly tak, aby se celá budova prosvětlila a projasnila a to se, myslím, povedlo.
Zda je tomu opravdu tak, budete mít možnost shlédnout na plánovaném dni otevřených dveří, jehož
termín plánujeme na některou sobotu, termín včas upřesníme (říjen–listopad).
Ani předškoláci z budovy základní školy nepřijdou zkrátka. Právě se pracuje na nové hrací zahradní
sestavě prolézaček se skluzavkou a úpravě terénu zahrady. Rovněž se buduje WC přístupné přímo
ze zahrady a nový sklad hraček. Příští rok bychom i zde rádi zútulnili vnitřní prostory pro děti
v podobném duchu jako na sídlišti.
Chtěla bych zde poděkovat všem, kteří se na proměně prostor mateřské školy podíleli.
Eva Spurná, vedoucí učitelka MŠ
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
A je tu nový školní rok 2018/2019!
3. září v 8 hodin se sešli žáci 2. – 5. ročníku ve svých
třídách, aby se po prázdninách opět pozdravili se svými
spolužáky a přivítali se s třídními učitelkami. Žákům
přišel popřát hodně úspěchů v novém školním roce pan
starosta, který také všem představil novou paní ředitelku
– Mgr. Evu Šrámkovou. Slavnostní okamžiky prožili
nejvíce naši nejmenší. Prvňáčkům, v doprovodu rodičů,
zazvonil poprvé školní zvonek v devět hodin. Pan
starosta si pro naše nejmladší připravil malý dárek –
trička s potiskem „Přáslavický školáček“ (viz foto). Celkem v tomto školním roce usedlo do
školních lavic 63 žáků v 1. – 5. ročníku. A co nás čeká nového?
Dokončujeme rekonstrukci v areálu školní zahrady – úpravu terénu, opravy stávajícího vybavení,
pořízení nových multifunkčních herních prvků a nového WC se vstupem ze zahrady. Třídy budou
v nejbližší době dovybaveny dalšími dvěma interaktivními tabulemi.
Žáci a jejich rodiče budou moci od letošního školního roku využívat elektronický systém
odhlašování obědů ve školní jídelně, čipy je také zpřístupněn vstup do jídelny a ZŠ.
Děti čekají ve vyučování zajímavé projektové dny, Drakiáda, návštěvy kina, divadla, hudební
programy, kurz lyžování… a mnoho dalšího můžete také shlédnout na webových stránkách školy:
www.zspraslavice.cz
Nezbývá než všem popřát klidný, radostný a efektivní prací naplněný nový školní rok!
Za ZŠ Přáslavice Mgr. Eva Šrámková
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MIKROREGION – DEN REGIONU BYSTŘIČKA VE SVÉSEDLICÍCH – 11. 8. 2018
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Jan Glauder
Petr Niessner
Milan Švarc
Pavel Mrázek
František Bartoněk
Ludmila Dvořáková
Vít Ticháček

91
89
88
86
86
85
83
70
65
65
65
65
65

Josef Zdařil
Drahomíra Audyová
Miroslava Vysloužilová
Marie Večerková
Eduard Lindvai
Vladimíra Havránková

89
85
75
75
75
65

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Daniela Nevtípilová
Emma Švrčinová
Matyáš Svoboda
Vítáme nové občánky!

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

V

7. 10.
20. 10.
25.-26. 10.
3. 11.
9. 11.
17. 11.
24. 11.

Už se to rozkřiklo, už se to slaví,
dej pán Bůh děťátku štěstí a zdraví.
Dej, ať se miminku pěkně spinká,
opatruj maminku i tatínka!

O B C I:

ŘÍJEN - LISTOPAD

Výstava ovoce a zeleniny
a Košt slivovice
Vítání občánků
Sbírka ošacení
Haloween
Den veteránů
Bleší trh
Běh sv. Kateřiny - 7. ročník

Zahrádkáři+OÚ
OÚ+ZŠ
OÚ+Diakonie
MC Motýlek+MŠ
OÚ+ZŠ+AČR
MC Motýlek+MŠ
OÚ+Jaromír Bronec

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, kontaktní osoba: Ing. Mária Gillarová, tel: 734 236 604
datum vydání tohoto čísla: 1. 10. 2018, evidenční číslo: MK ČR E 15753
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