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únor – březen 2019

Vážení spoluobčané,
právě uběhlo 100 dnů, kdy jsem nastoupila do čela Obecního úřadu v Přáslavicích.
Chtěla bych Vám poděkovat za podporu a pochopení v začátcích mého působení.
I když letos bylo nutno z důvodu počasí a mokrého terénu přesunout Silvestrovské
setkání do Drondlíku, setkalo se nás na konci roku u punče dost a bylo příjemné si
s Vámi popovídat a vyslechnout Vás, stejně jako následně setkání pod rozhlednou a
u ohňostroje.
Za 3 měsíce se nám za pomoci a dozoru p. Ing. Čestmíra Rochovanského podařilo
zkolaudovat novou cyklostezku Přáslavice – Doloplazy, přístavbu přečerpávací
stanice ČOV a zakonzervovat komunikaci na sídlišti. Zde zbývá dokončit ještě
retardér při vjezdu do sídliště, který bude proveden nejpozději do konce května
2019. V jarních měsících také bude dokončena rekonstrukce sítí v lokalitě „Za
Kadlčíkovým“ a položen nový koberec.
Letošní zima nás po mnoha letech poctila velkými příděly sněhu. Z tohoto důvodu
bylo nutno dokoupit novou radlici a zametací kartáče za traktor. Jakmile bude
provedeno školení obsluhy, můžeme zásadně vylepšit úklid sněhové nadílky z našich
komunikací, zastávek a chodníků. Současná mechanizace nám to bohužel neumožňuje v plné síle.
Společně se zastupiteli připravujeme na rok 2019 nové hřiště pro děti, které bude
odpovídat nárokům dnešní malé generace a také všem bezpečnostním požadavkům.
Budou vyměněny hrací prvky u fotbalového hřiště, na dolním konci, na sídlišti a
doplněny na zahradách ve škole a školce. Současné hřiště ve sportovním areálu
není umístěno na pozemcích obce, což je zásadní podmínka pro získání dotace.
Proto bude muset být přesunuto na jiné místo v areálu. Ve škole budeme o prázdninách 2019 a 2020 postupně renovovat topení, vstupní dveře a další sítě.
Zásadní péči si zaslouží zeleň v okolí obce a nové posezení, lavičky atd. Především
u sídliště a kolem nové cyklostezky, kde jsou zelené plochy, stromy i tráva poznamenané budováním a opravami. Bude také nutno doplnit nové stromky a posílit
výsadbu ve Vrtově, aby zase mohl být zelený a plný síly. Pro další roky plánujeme
rozšířit veřejné osvětlení do lokalit Za humny a Ořechovka, pokračovat ve výměně
sklepních oken na sídlišti, dokončit opravy chodníků atd.
Chtěla bych poprosit všechny majitele aut, aby respektovali na sídlišti (kde je
obytná zóna) zákaz stání na chodnících. Chodníky jsou nově vybudované, není nutno je zatěžovat několikahodinovým stáním. Parkovacích míst je dostatek po celém
sídlišti a další budou dokončena v blízké budoucnosti. Na páteřní komunikaci ve
středu obce byly po dohodě se Správou silnic Olomouckého kraje umístěny dočasné
značky tak, aby parkování aut bylo jen po jedné straně, a to ze směru od Svésedlic
ke křižovatce u hodin po pravé straně a levá strana zůstala volná. Silničáři mají
novou modernější techniku s širší radlicí a pokud stojí auta po obou stranách,
nemohou provádět zimní údržbu. Děkujeme všem za pochopení a respektování této
situace.
Ráda bych Vás pozvala v únoru na besedu s naším senátorem MUDr. Lumírem
Kantorem (11. 2. v 17.30) a v březnu na autobusový zájezd do divadla v Ostravě
(24. 3.).
Přeji Vám pěkný konec zimy a brzký příchod jara!
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce

cena: 5,- Kč
Z obsahu
obecního
zpravodaje:
Víte, že ...
Dění v obci,
mikroregionu
A něco navíc
Společenská
rubrika
Akce v obci
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Upozorňujeme občany, že s účinností od 1. 2. 2019 bude
Obecní úřad Přáslavice vždy v pátek pro veřejnost uzavřený.
Děkujeme za pochopení.
S účinností od 1. 4. 2019 bude nová otevírací doba Pošty Partner v Přáslavicích:
Pondělí
8.00 – 11.00
13.00 – 17.00
Úterý
8.00 – 11.00
13.00 – 16.00
Středa
8.00 – 11.00
13.00 – 18.00
Čtvrtek
8.00 – 11.00
13.00 – 16.00
Pátek
8.00 – 13.00
zavřeno
tel.: 587 407 165
UPOZORNĚNÍ – PARKOVÁNÍ VOZIDEL: na základě upozornění Správy silnic Olomouckého
kraje, která provádí údržbu páteřní komunikace přes střed vesnice, prosíme všechny majitele
vozidel, aby parkovali pouze po pravé straně směrem od základní školy po křižovatku u hodin.
V případě, že budou vozidla stát po obou stranách této komunikace, přes obec nebude možné
provádět úklid sněhu a údržbu komunikace.
Pokud máte zájem o popelnici na plast a papír (může být i jednotlivě) o objemu 120 l za cenu:
100,- Kč/kus, zastavte se na obecním úřadě v Přáslavicích s občanským průkazem k zaplacení a
sepsání smlouvy. Následně si popelnici vyzvednete ve sběrném dvoře.
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PUNČIÁDA
První adventní víkend se uskutečnila již tradiční „Punčiáda“, o
kterou se postarali naši dobrovolní hasiči. Sešli se občané nejen z
Přáslavic, ale i z okolních vesnic. Účast bohužel nebyla tak vysoká jako v předešlých letech, avšak ti, kteří neváhali a vyšli ven
se svými hrníčky, byli na 100 % spokojeni. Lahodný punč si
všichni pochvalovali a také domácí koláčky, které upekly naše
hasičky, měly velký úspěch. Děti se mohly těšit na vánoční
dílničku, ve které vyráběly vánoční přáníčka pro své rodiče a
blízké. Jako každý rok naše setkání zpříjemnila kapela Olomoucké saxofonové kvinteto, která nás okouzlila svým uměním. Toto
setkání je u občanů oblíbené díky své příjemné atmosféře, kdy si
všichni odpočinou od vánočního shonu a stráví volný čas se svými známými. Doufáme, že příští rok
se akce opět uskuteční a účast bude alespoň tak hojná, jako v předchozích letech.
Za celý Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice Vám přejeme v novém roce 2019 mnoho úspěchů a
příjemně strávených chvil.

ŠACHOVÝ TURNAJ
V pátek 7. prosince 2018 připravili ŠK Matadoor a Obec
Přáslavice předvánoční dětský šachový turnaj. Hrálo se
zkráceným desetiminutovým limitem na partii. Začátek byl
pro všechny hráče velmi vyrovnaný. V nastupujícím čase
docházelo ke zbytečným chybám, např. když šachista
mající obrovskou materiální převahu, končí hru patem.
Protože zápas o první místo skončil rovností bodů, o
vítězství se dělili Ema Kabelová a Kumi Vu, rozhodovala
partie navíc. Vyhrál Kumi Vu – zlatá medaile, Ema
Kabelová – stříbrná, třetí skončil Martin Antala –
bronzová. Kromě diplomů všichni obdrželi hrníčky, drobné
dárky a cenu útěchy bonboniéru dostal Dominik Trčka.
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Koncem října ŠK Matadoor Přáslavice zahájil šachovou sezónu. Stručně zrekapituluji:
První zápas s ŠK Šternberk C jsme prohráli 1,5:3,5. Na domácí půdě jsme proti A64 Grygov vyhráli
3:2. Utkání se Sigmií Olomouc skončilo remízou 2,5:2,5. Doma jsme se utkali s ŠK Bohuňovicemi
C, druhá naše výhra 3:2. Páté kolo okresního přeboru nás zavedlo do Bohuňovic, kde jsme hráli s
jejich starší sestrou, smůla, prohráli jsme 2:3. Poslední bitvu doma jsme svedli se zatím velmi dobře
hrajícím ŠK Luká-Bouzov, výhra 3:2 velmi potěšila, zvláště při pohledu na střední hru, neměli
jsme valné naděje, trpělivá hra, hlavně chyby soupeřů nám umožnili dát si chutný oběd ...
Za ŠK Matadoor Josef Turek

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Po dva předvánoční prosincové dny 14. a 15. vládla
v zasedací místnosti obecního úřadu příjemná atmosféra. Zdobilo ji spousta věcí a věciček připravených k výstavě a prodeji. Vánoční výstava už je
takto několik let nastavená a u občanů a dětí známá.
Všichni se těší na vystavené věci, ale hlavně na to, že
si můžou také něco nakoupit. Děti to ohromně baví,
nakoupí dárky pod stromeček pro maminku, tatínka a
další rodinné příslušníky nebo kamarády.
Zahájení výstavy proběhlo v pátek v 10.00 hodin –
zúčastnilo se několik občanů, a hlavně děti ze školy a
školky. Ty nejmenší nám zazpívaly několik koled, ty
větší už chtěly honem nakupovat. Bylo z čeho vybírat, děkujeme všem vystavovatelům, jak dětem, tak
dospělým a těšíme se, že nám něco nabídnou i příští rok.
4

Malování baněk pod vedením pana Bureše si děti rády vyzkoušely a omalované baňky si odnesly
domů. Nechybělo drobné občerstvení a zákusek ke kafíčku. Všem zúčastněným děkujeme.
(mg)

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ŠKOLA NANEČISTO
Vyučování odpoledne? Tanec s čerty ve škole? Nevěříte? Ale
ano, tohle se opravdu u nás ve škole stalo. V letošním školním
roce jsme v naší ZŠ spustili 1. ročník projektu Škola nanečisto.
Rodiče předškoláků mohli 4. prosince navštívit se svými dětmi
v rámci tohoto projektu ZŠ a seznámit se tak se školním
prostředím a metodami výuky budoucích prvňáčků.
Pro naše nejmenší byly připraveny úkoly s čertí tematikou, což
zřejmě do třídy přilákalo i celou Mikulášovu výpravu i s čerty.
Dovedete si asi představit, jak nás překvapila jedna čertí rodina,
když chtěla zapsat do 1. třídy i malého čertíka! 😊 Předškoláčci dostali své první opravdické sešity,
plnili nadšeně své úkoly a ukázali nám, co všechno se naučili ve školce. Dokázali vyrobit i
papírového čerta a naučili se s čerty tancovat. Všechny děti si zasloužily velkou pochvalu, za
odměnu dostaly pamětní medaile, malý dárek a od Mikuláše sladké dobroty.
Velké poděkování patří žákům 3. a 5. ročníku, kteří pomáhali s organizací našeho programu!
Další termíny Školy nanečisto: 15. 1., 26. 2., 26. 3. 2019.
Mgr. Lenka Tozziová

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ …
S blížícími se Vánocemi pronikla i do školy sváteční atmosféra, vyzdobené třídy s vánočními
stromečky předjímaly, že se blíží nejkrásnější svátky v roce. Děti vyrobily mnoho krásných
vánočních dekorací, které byly předvedeny na Vánoční výstavě na obecním úřadě.
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Poslední školní den v tomto roce jsme se společně s rodiči i občany Přáslavic sešli na tradičním
Zpívání u vánočního stromečku, kde děti pod vedením p. uč. Fojtíkové a za hudebního doprovodu
paní ředitelky Mgr. Šrámkové vystoupily s vánočním pásmem písní a koled.
Po ukončení programu jsme se všichni vydali do budovy ZŠ, kde se naše třídy proměnily ve
„Vánoční dílny“. Rodiče si zde se svými dětmi mohli vyrobit různé vánoční ozdoby a dekorace.
Velkému zájmu se těšil stánek s občerstvením,
kde se podával punč a drobné pečivo. Radost
nám udělala i návštěva našich bývalých žáků,
jsme moc rádi, že se vrací do míst, kde poprvé
usedli do školních lavic a kde jsme společně
prožili nezapomenutelné chvíle. 😊
Důležité je, že stále zůstává zájem občanů
setkávat se při těchto příležitostech, sdílet spolu
čas, prostor a zájmy. Přímý kontakt je mezi
lidmi nezastupitelný a žádné elektronické nástroje, kterým tak často propadáme, tuto lidskou
potřebu nikdy plnohodnotně nenahradí. Dotyk,
objetí, úsměv a pěkné slovo jsou zadarmo, a i
tak mají největší cenu.
Na závěr přejeme za celý pedagogický sbor všem občanům Přáslavic pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2019.
Mgr. Lenka Tozziová

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Adventní doba je pro děti především obdobím těšení se. Těšení se na Ježíška, na dárečky, na
pohádky. Ne jinak tomu je i u nás v MŠ. Nejprve k nám zavítal Mikuláš s celou družinou čertů a
andílků z řad dětí z páté třídy základní školy. Balíčky nám pro tuto příležitost nachystal Obecní
úřad v Přáslavicích, za což bychom jim touto cestou chtěli ještě jednou poděkovat.
Na peklo jsme si „hráli“ ještě nějakou dobu, jelikož tohle téma je pro děti velmi zábavné a
zajímavé. V tomto čertovském duchu si děti se svými učitelkami nachystaly pro rodiče a blízké
příbuzné vánoční vystoupení, které se velmi vydařilo a všem se moc líbilo.
Na tradičním zpívání u stromečku jsme si zapěli spolu s rodiči vánoční koledy. Pro dokreslení
vánoční atmosféry nás doprovodili na klarinet tatínkové našich dětí Tomáš Kopečný a Marián
Bureš.

Po vánočních prázdninách jsme s tímto programem vystoupili také na Tříkrálovém odpoledni. Již v
tomto novém roce jsme stihli s dětmi návštěvu kina ve Velkém Týnci a představení O Otesánkovi v
Divadle hudby v Olomouci. Především kino s pásmem pohádek Mimi a Líza v dětech i jejich
doprovodu zanechalo velký dojem. Ukazovalo dětem nenásilnou formou a velmi srozumitelně život
nevidomé holčičky s jeho každodenními starostmi i radostmi. Byl to opravdu pěkný příběh k
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zamyšlení. K zamyšlení bylo i zpracování klasické pohádky O Otesánkovi. Autoři ztvárnili
Otesánka jako robota a celý příběh poukazoval na to, co se může stát, když se technika lidem
vymkne z ruky.
V sobotu 19. 1. 2019 se dveře mateřské školy, která nedávno prošla významnou rekonstrukcí, pro
všechny občany, minulé, nynější i budoucí „školkáčky“ a jejich rodiče otevřely dokořán. Starší
ročník vzpomínal na své působení v mateřské škole, děti byly unešené z krásných hraček a všichni
obdivovali nový nábytek a celkovou proměnu naší Mateřské školy.
Za mateřskou školu Zuzana Tlačbabová, učitelka

SILVESTR U RYBNÍČKA – 13. ROČNÍK

Na poslední odpoledne loňského roku zaměstnanci obce připravili již 13. ročník „Silvestrovského
setkání ve Vrtově“. Počasí nám v předchozích dnech opět nepřálo a po zkušenostech s rozbahněnou
loukou ve Vrtově a nesjízdnou úvozovou cestou jsme polní kuchyni rozvinuli již u rybníčku za
zahradami. Protože to návštěvníci neměli tak daleko a nemuseli se klouzat blátem až dolů k potoku,
byla účast mnohem hojnější než minule, a přišli i ti občané, kteří by dlouhou cestu terénem
nezvládli. O prodej kabanosu a nápojů se postarali zastupitelé
obce se svými přáteli.
Organizační zabezpečení opět bezvadně fungovalo, polní
kuchyně neustále topila a dodala čtyři kotle horkého punče a
vodu na čaj. Horký punč od zkušené obsluhy kuchyně
chutnal, a tak se občané Přáslavic pobavili a navzájem si
mohli v krásném prostředí popřát vše nejlepší do nového
roku. Podařil se i velký oheň, který vesele praskal a opékal
špekáčky pro děti i dospělé.
Setkejme se opět za rok, všichni ve zdraví u silvestrovského
punče.
Na oslavu příchodu nového roku byl přichystán pyrotechchnickým týmem obce slavnostní ohňostroj, který byl odpálen již ve 21.00 hodin na fotbalovém
hřišti. Řadě občanů obce ale tento termín nevyhovoval, a tak se o půlnoci obcí ozývaly amatérsky
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odpalované soukromé ohňostroje a petardy na nevhodných místech a v rozporu s bezpečnostními
pravidly.
Václav Smutný

INZERÁT
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TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA

Čertíci ze školky

Žesťová harmonie z Olomouce pod vedením
Michala Kráčmara

Mazurka v podání dětí ze školky

Spokojené obecenstvo

Hromadná fotografie účinkujících na Tříkrálové besídce, která se konala v neděli 6. ledna. V závěru
k nám zavítali 3 králové, kteří zrovna koledovali po vesnici a ukončili tak program naší besídky.
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Děkujeme všem koledníkům a dospělému doprovodu za účast v Tříkrálové sbírce pořádanou ve
spolupráci s Charitou ČR, která probíhala ve dnech 4. – 6. 1. 2019. Zapojilo se celkem 18 dětí a 4
doprovázející dospělí. Vzkaz pro všechny občany od Charity Olomouc, kteří do sbírky přispěli:
„Děkujeme za vaši solidaritu a štědrost!“
(mg)

OBECNÍ PLES
V sobotu 26. 1. 2019 se uskutečnil již 17. Obecní
ples v Přáslavicích. A jaké byly dojmy?
„Líbila se mi uvítací sklenička vína hned u
vchodu, bylo to moc milé.“
„Slavnostní atmosféru vyzdobenému sálu dodaly
barevné kytičky na stolech a ty jsme si mohly
odnést domů – to bylo taky hezké.“
„Prostorný velký sál, vzdušný, nikdo se nemačkal,
dobře se tančilo.“
„Podávání jídla (řízek se salátem) v zasedací
místnosti. Líbilo se mi, že to bylo mimo posezení a
taneční parket.“
„Taneční vstupy byly hezké, děti byly milé.“
„Řekli mi, že nemají Jelzina. To mě naštvalo!“
„Fotokoutek byl výborný nápad. Celkem jsme se tam vyřádili☺“
„Barman sympaťák a nápoje nám chutnali.“
„Hudba byla také parádní, chtěli jsme přídavek a nebyl, že už toho bylo dost!“ „Nám se ale ještě
nechtělo dom.“ (Bylo 02.20 hodin – poznámka pořadatele☺.)
„Hráli málo valčíků a polek.“
„Vyhrála jsem v tombole, to mě potěšilo!“
Tak tak nějak to probíhalo. Doufáme, že ale většina návštěvníků byla spokojena, drobných
nedostatků se budeme snažit příště vyvarovat.
(mg)
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Fotogalerie z Obecního plesu – záběry z FOTOKOUTKU
(pokud máte o tyto fotografie zájem, v elektronické podobě je máme k dispozici na obecním úřadě)
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BŘEZEN

Drahomíra Černá
Zdeňka Pluháčková
Jana Solařová
Vlasta Dzurianová
Bohumila Novotná
Petr Kafka
Jan Rajnošek
Zdenko Pekný
Bohumil Rochovanský
Květoslava Hrušková
Jiří Víteček

86
85
82
81
80
75
75
70
70
70
65

Jitřenka Hanzelová
Břetislav Jahn
Zdeňka Franková
Antonín Novotný
Ludmila Smékalová
Božena Fiurášková
Libuše Kuttlerová
Marie Houšťavová
Oldřich Černý
Alena Chroustovská
Jiří Říhovský

89
87
84
84
82
75
70
65
65
65
65

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Nico Samson
Klaudie Kimlová
Vítáme nové občánky!

A K C E
sobota
pondělí

9. 2.
11. 2.

sobota
pátek-sobota
neděle

16. 2.
22.-23. 3.
24. 3.

Karla Číhalíková
Josef Bednář
Budeme vzpomínat.

V

O B C I:

ÚNOR – BŘEZEN

Hasičský ples
SDH
Beseda se senátorem
MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D.
Obec
Dětský karneval
SRPŠ ZŠ
Jarní MODELÁŘSKÁ výstava
Obec+ZŠ+MŠ+MC
Zájezd do divadla do Ostravy
(komediální muzikál DONAHA)
Obec
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Příspěvky posílejte na e-mail: kulturasport@praslavice.com, kontaktní osoba: Ing. Mária Gillarová, tel.: 734 236 604
Datum vydání tohoto čísla: 4. 2. 2019, evidenční číslo: MK ČR E 15753, uzávěrka příštího čísla: 25. 3. 2019
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