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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi s úvodem jara shrnout mých prvních pět měsíců starostování.
Obec Přáslavice vlastní cca 50 ha lesa, a to ve lokalitách Vrtov, Hrabalův důl a v Sušírně
směrem k rybníkům. Lesní porost je bohužel napaden škůdci, resp. kůrovcem a lesní hospodář
nám nařídil těžbu napadených stromů a dále je třeba odstranit stromy vyvrácené a suché
a les vyčistit. Kácení stromů provedla odborná firma z Přestavlk.
Pokácené stromy jsou v těžce přístupných lokalitách, kam nemůže vjet těžká technika.
Vytěžené dřevo uklízí pracovníci technické roty obce, pálení větví a klestí je pravidelně hlášeno
na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Od října pak budou vytěžená místa a holiny
osázeny novými stromky. Budu ráda, když nám pomohou s výsadbou i občané. Na sázení
stromků budou vyhlášeny tzv. „zelené brigády“ v říjnu a listopadu.
Vytěžené a palivové dřevo si mohou občané po dohodě s pracovníky obce odkoupit.
Více informací na straně 3. – NABÍDKA DŘEVA.
V měsíci únoru jsme podali žádost o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, a to na
rekonstrukci veřejného dětského hřiště ve sportovním areálu a hřišť u školy a školky a žádost
o dotaci na rekonstrukci topení a elektrických rozvodů ve škole.
Z vlastních zdrojů pak pořídíme už v červnu menší dětské hřiště na sídlišti za domem č. p. 218.
Na začátku dubna dojde také k dokončení retardéru na sídlišti a opravě dvou parkovišť
v blízkosti školky. Postupně budou vyměněna sklepní okna v dalších domech a sjezdy do sklepů.
V současné chvíli připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků ve Vilkách,
v lokalitě Vilky II upravíme cestu recyklátem, aby se zarovnaly díry po zimě.
Připravujeme zmapování zeleně celé obce a plán její obnovy a nové výsadby.
V minulých dnech jsme zorganizovali zájezd do divadla, přispěli na nové dresy našim
fotbalistům, připravujeme výlet pro seniory na Jižní Moravu a poznávání Prahy
pro děti ze školy.
Těším se na setkání s vámi na akcích v dubnu a květnu a přeji pěkné aktivní jaro!
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce

V Í T E Ž E ...
BUDOVÁNÍ RETARDÉRU NA SÍDLIŠTI A OMEZENÍ DOPRAVY OD 8. 4. 2019:
Oznamujeme občanům, že v pondělí 8. 4. 2019 bude zahájeno budování retardéru na příjezdu
na obecní sídliště, před nemovitostí Přáslavice č. p. 130. Z důvodu prováděných prací bude
vjezd na sídliště z této strany úplně uzavřený. Příjezd na sídliště bude možný pouze ze strany od
hřiště. Prosíme tímto občany, kteří bydlí podél cesty od křižovatky směrem ke hřišti a na
sídliště, aby zde v průběhu prováděných prací neparkovali svá vozidla na přilehlých chodnících,
a to z důvodu zvýšeného průjezdu vozidel na sídliště.
Děkujeme za pochopení. Předpokládaná doba prováděných prací je 6 – 8 týdnů.
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NEBEZPEČNÝ ODPAD: Svoz a sběr nebezpečného odpadu se uskuteční ve sběrném dvoře
v Přáslavicích v sobotu 27. 4. 2019 v běžné provozní době od 9.00 do 11.00 hodin.
O Velikonocích dube sběrný dvůr v sobotu 20. 4. otevřený, v pondělí 22. 4. uzavřený.
POŠTA PARTNER PŘÁSLAVICE – od 1. 4. 2019 bude změna otevírací doby na pobočce
Pošty Partner v Přáslavicích následující:
Pondělí
08.00 – 11.00
13.00 – 17.00 hodin
Úterý
08.00 – 11.00
13.00 – 16.00 hodin
Středa
08.00 – 11.00
13.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek
08.00 – 11.00
13.00 – 16.00 hodin
Pátek
08.00 – 13.00 hodin
PŘIPOMÍNKA: Upozorňujeme občany, že s účinností od 1. 2. 2019 je Obecní úřad
Přáslavice vždy v pátek pro veřejnost uzavřený. Děkujeme za pochopení.
Podívejte se na OBEC PŘÁSLAVICE na FACEBOOKU – stránka funguje od 17. 3.
Dozvíte se nové zprávy a události, které se v obci dějí a dít budou☺.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA ÚŘADU PRÁCE OLOMOUC: ve středu 24. 4. 2019 v době
od 10.00 do 12.00 hodin se bude konat v zasedací místnosti Domova pro seniory č. p. 290 na
sídlišti informační schůzka pracovníků Úřadu práce z Olomouce na téma:
Podmínky přidělování příspěvku na bydlení a postup při podání žádosti o příspěvek.
Informační schůzka byla vyžádána obcí Přáslavice a je určena pro nájemníky obecních bytů,
kteří pobírají starobní, či invalidní důchod nebo sociální dávky a další nájemníky v hmotné
nouzi.
Těšíme se na setkání s vámi!
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přáslavice ve spolupráci s Obecním
úřadem Přáslavice vyhlašují soutěž „O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO A PŘEDZAHRÁDKU.“
Zájemci se mohou hlásit do konce května na obecním úřadě nebo v obecní knihovně v době
půjčování knih.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v říjnu na Výstavě ovoce a zeleniny, kde budou výhercům
předány peněžité odměny.
NABÍDKA DŘEVA: Obec Přáslavice má cca 50 ha lesa. Bohužel i v našem obecním lese řádil
kůrovec a na základě pokynu lesního hospodáře musela být provedena nahodilá těžba. Obec
nabízí svým občanům k odkoupení palivové dřevo za 500,- Kč/m³ a dřevo z těžby za 1200,Kč/m³. Po domluvě přivezou pracovníci obce dřevo občanům přímo domů.
V případě zájmu kontaktujte pana Ing. Vítečka na tel.: 734 236 609.
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. SDH Přáslavice se letos poprvé zapojí do
této celorepublikové akce a touto cestou bychom rádi pozvali i ostatní
spoluobčany Přáslavic, aby se zapojili společně s námi.
Sejdeme se v sobotu 6. 4. 2019 v 9.00 hodin ráno před obecním úřadem,
kde si představíme trasu úklidu. Přestože se budeme snažit zajistit rukavice
a pytle, vítány jsou i vlastní. Ráno bude pro děti připravena i menší svačina.
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DĚNÍ

V OBCI A

M I K R O R E G I O N U ...

HASIČSKÝ PLES
Druhou únorovou sobotu 9. 2. 2019 Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice
uspořádal tradiční hasičský ples. K poslechu a tanci hrála hudební
skupina FANTAJM, které se podařilo roztančit celý parket. Novinkou
v tomto roce byl fotokoutek. Hosté si tak s sebou mohli odnést krásnou
vzpomínku v podobě fotografie. V průběhu večera si bylo možné
zakoupit lístky do bohaté tomboly. Hlavní cenou byl wellness zájezd do
Luhačovic, který si odnesla šťastná výherkyně. Tombola byla velmi
bohatá, a za to děkujeme všem sponzorům! Nechyběl ani široký výběr jídla, pití a vína, každý si tak
přišel na své.
O půlnoci překvapili hosty svým vystoupením hasiči a hasičky z SDH Přáslavice. Vystoupení mužů
sklidilo velký úspěch především u ženské části publika. Akce se vydařila a hosté se bavili až do
brzkých ranních hodin. Tímto bychom chtěli za Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice poděkovat
všem, kteří se plesu zúčastnili a těšíme se na Vás v příštím roce 22. února 2020!
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová
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DĚTSKÝ KARNEVAL
První měsíce roku patří zábavě. Nejinak tomu
bylo i v naší obci, kdy se v měsíci lednu – únoru
konaly tradiční plesy. K již tradičnímu „plesu“
můžeme zahrnout i Dětský karneval, který ani
v roce 2019 v Přáslavicích nechyběl. Původní
termín 16. 2. 2019 překazila chřipková epidemie
dětí i pořadatelů, proto bylo karnevalové
hodování o jeden týden přeloženo.
23. 2. 2019 jsme ve Velkém sále Víceúčelového
centra v Přáslavicích uspořádali 3. ročník
velkolepé karnevalové show. V letošním roce
jsme
přivítali
nejméně
150
platících
návštěvníků + masky měly vstup zdarma. Účast byla opravdu hojná, pořadatelé ještě před začátkem
akce museli rozšiřovat prostor pro návštěvníky.
Zahájení letošního karnevalu patřilo mladým tanečníkům pod vedením paní Hany Kopřivové, která
si s dětmi připravila krátké vystoupení tak, jak se na karnevalové veselí sluší a patří. Po svižném
rozjezdu jsme zabavili mladší i starší děti soutěžemi, tanečními bloky a stejně jako v předešlých
ročnících nechyběla ani soutěž pro tatínky na maxi-lyžích. Rovněž jsme pro děti a jejich doprovod
otevřeli výtvarný koutek. Zde si děti mohly vyrobit vystřelovací model na konfety. Tyto jsme pak
ke konci karnevalu dětem naplnili a na oslavu povedené akce vystřelili do vzduchu.
Jako obvykle nechyběla oblíbená tombola, která díky sponzorům vydala na 60 cen! Tímto ještě
jednou za pořadatele děkujeme za poskytnuté prostředky či samotné dary, které dětem vyloudily
nejeden úsměv na tváři.
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří přinesli drobné občerstvení. Maminky a babičky
napekly domácí koláče, buchty, muffiny, jednohubky a jiné pochutiny, které z prodejního místa
rychle vymizely. Rovněž vyprodáno hlásil koutek s domácími řízky a pivečkem☺. Kromě drobného
občerstvení bylo možné zakoupit nealkoholické nápoje či kávu.
Celý výtěžek karnevalu jako již tradičně putuje na konto SRPŠ při ZŠ a MŠ Přáslavice. Z těchto
prostředků pomáháme hradit našim dětem kulturní a sportovní program, dopravu za mimoškolními
aktivitami apod.
Za organizátory děkuji všem, kteří se podíleli na uspořádání letošního karnevalu, účastníkům za
návštěvu a dětem za jejich úžasnou radost z karnevalovém rejdění☺.
Lenka Burešová
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SPONZOŘI DĚTSKÉHO KARNEVALU
23. 2. 2019
AUTOČALOUNICTVÍ PETR RUBÁČEK
AUTODÍLNA VLADIMÍR KUTRA
CUKRÁŘSTVÍ ILONA HOUŠŤAVOVÁ
DAVID LANGER ELEKTRO
DIRBÁKOVI
DOSTÁLOVI
DROGÉRIE DOSOUDILOVÁ
HOSPODA U KOZLÍKA
IVA PAZDEROVÁ
JIŘÍ KOCMAN
JITKA PAUEROVÁ
KADEŘNICTVÍ PŘÁSLAVICE – LUCIE DOPITOVÁ
KARL SERVICE
KOYO BEARING ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
KRISTINA KLEGOVÁ
LOUTKOVÉ DIVADLO KAŠPÁRKOVA ŘÍŠE
MANŽELÉ VODIČKOVI
METLIFE – LUDMILA DUNAJOVÁ
MŮJ OBCHOD JIŘÍ DOČKAL
NGUYEN THI HONG
OBEC PŘÁSLAVICE
OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.
PAVEL MIKULKA
PRAMEKO.TOOL
PŘÁSLAVICKÁ LESNÍ s.r.o.
RENOMONT služby s.r.o.
RESTAURACE U MARUŠKY
RESTAURANT U JANA
SILVIE HAUSNEROVÁ
SKI AREÁL HLUBOČKY
SLADKÉ CHVÍLE DARINA OLIVEIRA COSTA
STAVEBNÍ FIRMA JAHN JOSEF
SVATEBNÍ AGENTURA ELBEA
VEKA NOSÍTKO
VINOTÉKA „MODRÝ HROZEN“
VK AQUA
VRÁBLÍKOVÁ ILONA
VÝŠKOVÉ PRÁCE KADLČÍK
WALTER STROJE LUDVÍK CHODIL
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Jarní MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA 2019
Ve dnech 22. - 23. 3. 2019 se konal sedmý obročník jarní modelářské výstavy Přáslavice. 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. I tentokrát se naší výstavy zúčastnilo mnoho nových vystavovatelů, a ti, kteří
již u nás vystavovali předvedli většinou i nové a neokoukané modely. Celkem se výstavy zúčastnilo
72 vystavovatelů, a ti přivezli jistě více než tisíc různých modelů, a pravděpodobně jsme dosáhli
maximálních možností výstavního sálu. Pečlivě sestavené modely předvedli i naši nejmladší
modeláři, včetně dětí z MŠ a ZŠ.
V hlasování návštěvníků zaslouženě zvítězil p. Florián s velkými tanky. Druhé místo obsadil p.
Veselý a třetí místo jeho syn Tomáš. Všichni tři reprezentovali Klub plastikových modelářů OldStars. V hodnocení odborné poroty zvítězila profesionálně ztvárněná dioráma poprvé u nás
vystavujícího p. Zeizingera. Na druhém místě se umístila dioráma a modely bratří Krčků ve
spolupráci s p. Nekvasilem a na třetím krásné moderní tanky p. Paláta. I tyto modely u nás byly
poprvé.
Dalších 6 vystavovatelů, především z řad mladých modelářů, ocenil SMTe Mariánské Údolí a KPM
Old-Stars ocenil taktéž ze svých prostředků dalších 5 vystavovatelů. Zároveň kamarádi z KPM OldStars využili slavnostního závěru naší výstavy k přijetí nového mladého člena do svých řad.
Především dětské návštěvníky z MŠ a ZŠ již v pátek potěšila v areálu obecní zahrady svedená bitva
rádiem řízených modelů tanků. Pro velký úspěch byla zopakována v sobotu odpoledne. Pořadatelé
děkují dětem z MŠ za ztvárnění velmi hezkých dekorací dobývané obce.
Zvláštní poděkování si zaslouží chlapci z Modelářského klubu Mariánské Údolí a další mladí
modeláři, kteří se vzorně zapojili do pořadatelské služby. Všem vystavovatelům a pořadatelům
plným právem patří obdiv a poděkování všech návštěvníků bohaté výstavy.
Za pořadatele Václav Smutný
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OKÉNKO Z KLUBU SENIORŮ
Jako každý rok přišel čas oslavit svátek MDŽ. Byl určen den 5. 3. 2019. Klub jsme se seniorkami
připravily trochu slavnostněji. Těšily jsme se, že přijde co nejvíc seniorek a také přišly.
Udělalo nám radost, že jsme mohly přivítat paní starostku Ivanovou s manželem a paní Gillarovou.
Pan Ivan předal každé seniorce krásnou kytičku, ze které jsme měly velkou radost. Kytičky pro nás
zhotovila paní Marta Jahnová, byly moc pěkné.
Následoval přípitek a malé pohoštění. Potom nás paní starostka informovala, co ještě v klubu udělá.
Navíc nás informovali, abychom si naplánovali zájezd pro seniory, pro nás nenáročný, ne daleko.
Pan Ivan nám pokládal různé otázky, které byly seniorkami kladně zodpovězeny. Pronesl nám
zajímavý výklad o historii Československa, o které jsme ani většina netušily. Paní Gillarová nám
udělala foto, vše vystavené ve skříňce u obecního úřadu, na nástěnce v klubu a na internetu. Všichni
jsme byli nadmíru spokojeni, nálada byla dobrá.
Přijďte senioři mezi nás, bude vám také tak dobře jako nám. Dobrá nálada = půl zdraví☺.
Za klub seniorů Věra Vodičková
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
NOVÉ ŠKOLNÍ LOGO
Základní škola a mateřská škola Přáslavice 18, příspěvková organizace má své logo. Dosavadní
vizuální styl školy nebyl ničím charakteristický, nevypovídal nic o životě ve škole a mateřské
školce. Připojili jsme se tak k řadě škol v České republice, ať už mateřských, základních, středních
a vysokých, které již dlouhá léta svá loga mají, používají je a mohou se jimi pyšnit. Loga mají
určitým způsobem vypovídající charakter o typu školy, mají určitou nadčasovou symboliku, která
představuje školu jako dynamicky se rozvíjející otevřenou instituci s dlouholetou tradicí. My
vzděláváme ty nejmenší, proto je logo graficky přizpůsobeno věkové hranici dětí předškolního a
mladšího školního věku.
Logo byla výzva ke změně a výsledek naplnil naše očekávání. Základem
nového vizuálního stylu školy je jednoduchý obrázek dvou malých
beránků, respektive zatím jehňat bez rohů (některé děti se rohů bojí), kteří
si čtou knihu.
Kniha symbolizuje učení, touhu po poznávání, pro nejmenší děti pohádku.
Chtěli jsme do loga vnést to, čím se naše škola může pyšnit a odlišit od
okolních škol – našimi školními beránky. Černým Honzíkem a bílým
Bucifalem, kteří jsou už několik let nedílnou součástí a přidanou
hodnotou naší školy.
Péčí o ně přenášíme do školy reálnou zkušenost s tím, jak se starat o tradiční domácí zvířata, jaká je
v přírodě symbióza a v neposlední řadě vedeme děti k praktickým dovednostem.
Nové logo školy je symbol, proto má mnoho významů a na každého působí jinak, odráží jeho
osobní zkušenost a individuální postoj.
Proces implementace nového vizuálního stylu bude trvat několik měsíců. Jednou toto logo po čase
odejde a nové ho nahradí. Podobně jako probíhají cyklické změny života a přírody. Nové logo
reflektuje změny doby, proud moderních trendů ve vzdělávání našich dětí a žáků, otevřenost
instituce všem zájemcům a jedinečnost vzdělávací nabídky naší školy a školky.
Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy

ŠKOLA NANEČISTO
Projekt „Škola nanečisto“ už vstoupil do druhé poloviny.
Třetí setkání s předškoláky „Škola klaunů“ se konalo 26. února. Děti se tentokrát přesunuly na malý
sál obecního úřadu a zde si s paní učitelkou Mgr. Evou Fojtíkovou vyzkoušely cvičení na různém
tělovýchovném nářadí i pohybové činnosti se stuhami a s míči.
Za jejich opravdové úsilí a radost z pohybu byly děti odměněny sladkou medailí a skládačkou,
z které si mohly sestavit klauna. Zatímco děti trénovaly „klaunské“ dovednosti, jejich rodiče mohli
zůstat v základní škole, kde se konala přednáška s psycholožkou PhDr. Kateřinou Kalischovou,
DiS. na téma Školní zralost, odklad školní docházky a předčasný nástup do školy
Čtvrté a zároveň poslední setkání ve „Škole nanečisto“ se uskutečnilo 26. března. V programu
„Přišlo jaro“ děti pod vedením Mgr. Ivy Mikulkové a Mgr. Evy Fojtíkové hledaly jarní rostliny,
přiřazovaly mláďata domácích zvířat k jejich rodičům a vyzkoušely si také práci s interaktivní
tabulí. Z každé aktivity si děti odnesly květinku do jarního náramku, dostaly i sladkou odměnu a
„hopíka“.
Mgr. Eva Fojtíková

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Škola nanečisto skončila. Velké poděkování za práci s dětmi patří paní učitelkám základní školy,
které připravily pro děti bloky čtyř setkání Školy nanečisto s opravdu pestrým programem.
Děti se seznámily s prostředím školy, poznaly paní učitelky a vyzkoušely si, jaké je to být žákem.
Rovněž bych chtěla poděkovat rodičům dětí mateřské školy a paní učitelce Olze Michalíkové za
hojnou účast a spolupráci se školou.
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S předškoláky jsme se ale nerozloučili nadlouho – brzy se opět uvidíme při zápisu do 1. třídy (2. a
3. dubna 2019). Na všechny naše budoucí žáčky se těšíme.
Mgr. Eva Šrámková

VÝSTAVA MODELÁŘŮ
Obec Přáslavice, ve spolupráci s místními modeláři, uspořádala ve dnech 22. a 23. 3. 2019
v prostorách obecního úřadu „Jarní modelářskou výstavu“.
I děti z naší základní školy se jí zúčastnily jako diváci. Byly zde vystaveny neuvěřitelně krásné
modely lodí, věží, hradů… a to vše vzniklo opravdu rukama místních šikovných modelářů.
Samozřejmě nechybělo také několik výrobků našich žáků ze 3., 4. a 5. třídy. Na úvod výstavy
zazpívaly děti z mateřské školy jarní písničky pod vedením paní učitelky Zuzany Tlačbabové.
Byla to opravdu krásná a hlavně inspirující výstava nejen pro naše žáky.
Mgr. Dagmar Škývarová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
Dne 27. 2. 2019 se v naší základní škole konalo školní kolo Recitační soutěže Mikroregionu
Bystřička. Děti si připravily krásné básničky a snažily se o co nejpůsobivější přednes. Předvedly se
před porotou složenou z učitelů školy a samozřejmě před obecenstvem – svými spolužáky. Nikoho
tedy nepřekvapilo, že mezi přednášejícími dětmi panovala mírná nervozita 😊, tu ale všichni
soutěžící hravě zvládli.
Soutěžilo se v těchto kategoriích:
I. kategorie: žáci 1. – 3. ročníku
II. kategorie: žáci 4. – 5. ročníku
Hodnotilo se:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost
recitátora
- umělecká hodnota textu přiměřená interpretační úrovni dítěte
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat
- celková úroveň a kultura projevu (hlasitost,
tempo, výslovnost)
Do dalšího kola soutěže, které se konalo 27. 3. 2019 v KD Nadační ve Velké Bystřici, postoupili:
I. kategorie – Sebastian Řezníček, Tereza Čapková, Aleš Valouch
II. kategorie – Vojtěch Čejka, Michal Novotný, Kateřina Štolfová
Naši žáci se sice neumístili na předních místech, ale všem patří velký obdiv a pochvala za jejich
snahu, odvahu a skvělý výkon.
Mgr. Eva Šrámková
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VELKOBYSTŘICKÁ ŠKOLNÍ LIGA V MINIHÁZENÉ
S žáky ze 4. a 5. ročníku jsme se zúčastnili již
III. turnaje v miniházené. Tentokrát jsme
bojovali ve školní hale ve Velké Bystřici,
vybojovali jsme 8. místo, ale pouze jedna
(ne)vstřelená branka nás dělila od místa
sedmého. Našim cílem zdaleka nebylo vyhrát,
ale užít si prima sportovní odpoledne a neodvézt
si ze zápasu nulu, což se splnilo. Nejúspěšnější
zápas jsme vyhráli 16:1. Nejlepším střelcem
našeho týmu byla Kačka Štolfová, Domča Řípa a
Nikolas Flora. Příští a zároveň poslední turnaj
nás čeká 30. 4. 2019 opět ve Velké Bystřici. Probíhat bude celé dopoledne, takže kdyby někdo z řad
fanoušků chtěl přijet fandit, jste vítáni.
Za tým miniházené Klára Buriánková

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
VYNÁŠENÍ ZIMY
Nastalo jaro a děti z mateřské školky v Přáslavicích zdobí mateřskou školku jarními obrázky, seznamují se se znaky jara, jarními pohádkami. Jedna jarní hudební pohádka k nám přiletěla v úterý
19. 3. do mateřské školky a moc se dětem líbila.
Hudební pohádku děti doprovodily písničkami a
tanečky.
22. 3. děti vyprovodily Morenu neboli paní Zimu
od mateřské školky na sídlišti k zahradě nad
obecním úřadem. Paní Zimě zazpívaly pár písniček, básniček a symbolicky se s ní rozloučily
zamáváním a vhozením do příkopy.

„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek.“
Zúčastnili jsme se jarní modelářské výstavy na obecním úřadě, která byla zahájena dětmi z
mateřské školky jarními básničkami a písničkami. Zde jsme si mohli prohlédnout modelářské práce
studentů a dětí ze základní a mateřské školy.
Nyní se těšíme na Velikonoce plné zdobení kraslic, pečení beránka a krásné slunečné počasí.
Za mateřskou školku Lucie Horáková
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A N Ě C O N A V Í C ...

80 let od začátku německé okupace českých zemí
Letos si připomínáme tragické
výročí 80 let od začátku okupace českých zemí nacistickým Německem. Okupace trvala celkem 6 let a je považována za jednu z nejtemnějších částí našich dějin.
Předcházela jí celá řada událostí, které vyvrcholily zánikem předválečné Československé republiky.
(Zánik samostatného československého státu – foto z WIKIPEDIE)
Především to byla světová hospodářská krize, která způsobila vysokou nezaměstnanost a připravila
podmínky pro vzestup nacionalistických politiků.
Následovalo uchopení moci nacionálními socialisty v čele s Adolfem Hitlerem v sousedním
Německu. Agresivní politika nacistů vedla k obsazení Rakouska. Tím se naše republika ocitla
v téměř úplném obklíčení Velkoněmecké říše, jejího spojence Maďarska a také nacionalistického
Polska, které vůči nám mělo územní požadavky.
Následoval nátlak na odstoupení pohraničních území českých zemí s většinou německých obyvatel
Říši. To bylo provázeno kampaní Sudetoněmecké strany, vedené Konrádem Henleinem, za
připojení tzv. Sudet k Německu.
Aby dokázali své tvrzení, že další soužití Čechů a Němců v jednom státě je nemožné, rozpoutali
henleinovci v září 1938 v pohraničí povstání. S pomocí nacistického Německa se povstání změnilo
v nevyhlášenou válku, během které proběhlo i několik menších bitev mezi ozbrojenými silami ČSR
a tzv. Sudetoněmeckým Freikorpsem.
Tehdejší vlády Francie a Anglie dospěly pod vlivem nacistické propagandy k závěru, že vina
v konfliktu je na straně Československa a že odstoupením Sudet Německu se předejde válce. Tak
došlo k mnichovské dohodě. Tou zároveň republika ztratila kromě pohraničí i budované opevnění,
které ji mělo před Německem chránit.
Mnichovem ovšem snaha nacistů zlikvidovat ČSR neskončila. Nejprve donutili výhružkami
abdikovat prezidenta Edvarda Beneše a náčelníka generálního štábu československé armády
Ludvíka Krejčího. Poté opět využili slabé stránky republiky, kterou byla chybějící samospráva
jednotlivých národů v ní žijících.
Nátlakem na slovenské nacionalisty dosáhli toho, že Slovensko vyhlásilo 14. března 1939
samostatnost. Tím fakticky přestala Československá republika existovat. Nový prezident Emil
Hácha byl při návštěvě Berlína vydíráním přinucen svěřit české země pod „ochranu“ Říše. Okupace
15. března pak proběhla bez větších problémů.
Přesto není pravda, že republika se vzdala bez jediného výstřelu. 14. března nacisté s předstihem
okupovali Ostravsko, aby nebylo obsazeno Polskem, které o něj mělo zájem. U Czajankových
kasáren v Místku (dnešní Frýdek – Místek) došlo ke střetu s vojáky 8. pěšího pluku Slezského.
Posádka kasáren se po půl hodině boje na rozkaz nadřízených vzdala, ale čest armády tak byla
alespoň symbolicky zachráněna.
K ještě větším bojům došlo na Podkarpatské Rusi, tehdejší nejvýchodnější části republiky. Od 14.
do 17. března zde probíhaly těžké boje s maďarskou armádou, která se snažila toto území násilím
připojit k Maďarsku. Zdejší obránci bojovali několik dní za republiku, která již neexistovala.
Nakonec ustoupili přes Rumunsko, Polsko a Slovensko do právě vzniklého Protektorátu Čechy a
Morava.
Martin Ivan
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SPONZOR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

DUBEN

KVĚTEN

Růžena Číhalíková
Jiří Vodička
Věra Vodičková
Dagmar Číhalíková

Libuše Číhalová
Rostislav Pohanka
Jiří Chudoba
Jindřiška Pelikánová
Miloslava Feriančeková
Emil Šustáček
Ludvík Chodil
Lubomír Kiml
Jan Langer
Ludmila Žižková
Zdenka Malínková
Jarmila Ščudlová
Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Ema Bulenová
Claudie Lojda
Evelin Moravcová
Šarlota Dyjáková
Sophie Krmelová
Leopold Navrátil
Vítáme nové občánky!

Eva Lízalová
MUDr. Ivan Švach Ph.D.
Ludvík Dufek
Jana Solařová
Budeme vzpomínat.

A K C E V O B C I: DUBEN – KVĚTEN
čtvrtek-pátek
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
čtvrtek
úterý
pátek
sobota
neděle

4.-5. 4.
6. 4.
6. 4.
7. 4.
13. 4.
20. 4.
25. 4.
7. 5.
10. 5.
18. 5.
19. 5.

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Obec
Ukliďme Přáslavice
SDH+Obec
Jarní bazárek
SRPŠ ZŠ
Jedlička
ZŠ
Vítání občánků
Obec+ZŠ
Turnaj ve florbale
TJ Sokol
Stavění máje
Obec+SDH
Kladení věnců
Obec+ZŠ+AČR
Čištění Vrtůvky
Obec+ZŠ+MŠ+občané
Hasičská soutěž – žáci
SDH
Odpoledne pro seniory
Obec+ZŠ+MŠ
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