OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 23

číslo 4/2019

srpen – září 2019

cena: 5,- Kč

CO NAJDETE VE ZPRAVODAJI?
* SLOVO STAROSTKY… str. 2
* DĚNÍ V OBCI… od str. 5
* ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
* SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
* AKCE V OBCI… od str. 18

►

1. 6. Závěr dětského dne s pěnou…▼

31. 5. Účastníci cyklovýletu mikroregionem Bystřička

1

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
V tomto prázdninovém čase vám přináším několik informací o naší škole v Přáslavicích. Ve
školním roce 2019/2020 bude otevřeno 5 tříd základní školy a 4 třídy mateřské školy (2 třídy ve
školce na sídlišti a 2 třídy ve školní budově č. p. 18).
V létě roku 2018 se můj předchůdce starosta Ing. Čestmír Rochovanský zasadil o celkovou
rekonstrukci budovy mateřské školy na sídlišti, a to včetně kompletního nového vnitřního vybavení:
podlah, nábytku atd. Já s podporou současných zastupitelů pokračuji v jím započaté práci, a to
zajištěním rekonstrukce budovy základní školy na č. p. 18.
Od konce června zde probíhají intenzivní stavební práce na rekonstrukci učeben v přízemí, kde se
mění rozvody, dělají se nové stropy a osvětlení. Bude také zcela vyřešena elektrická a datová síť v
počítačové učebně, a připravujeme novou, moderní technikou vybavenou výdejnu stravy pro děti
ze tříd mateřské školy. V celé budově jsou už nyní kompletně předělány rozvody vody, vyměněny
obklady v učebnách a usazena moderní umyvadla. V malém sále obecního úřadu, který je využíván
pro hodiny tělocviku, jsme nově opravili parketovou podlahu a máme zde i nové lajnování pro
různé míčové hry.
Na základě podnětu paní ředitelky jsme se společně rozhodly postupně vyměnit vybavení šatny,
kabinetů, sborovny a učeben. Rozdíl poznají děti i rodiče už v září při vstupu do školní haly, kde
bude mnohem více světla i místa. Zastaralé šatnové kóje z pletiva nahrazují nové moderní skříňky,
samostatně pro každého žáka. Stávající nábytek, který postupně vyměníme v celé škole, je typu
UNIVERZAL z 80. let minulého století (má tedy téměř 40 let), a i když je ještě funkční, už
neodpovídá nárokům na současnou výuku a pracovní prostředí žáků a pedagogů. A právě proto, že
je nábytek funkční, může ještě udělat dobrou službu např. ve sklepě nebo dílně. Jednotlivé kusy
vyřazeného nábytku (skříně, skříňky, police, stoly) si můžete odkoupit na sběrném dvoře v běžných
provozních hodinách za poplatek 50,- Kč/ks do 31. 8. 2019.
Ke školním budovám neodmyslitelně patří i školní areály. Naše zahrady u obou školních budov
jsou udržované a funkční a slouží po celý školní rok. Jen vypadají stejně, jako za časů, kdy
současní rodiče byli žáky školy. Pozvala jsem proto zahradní architektku, aby navrhla, jak by
mohly naše školní zahrady vypadat lépe a moderněji, aby zde děti mohly sportovat, hrát si, ale i se
učit a odpočívat. Od myšlenky a nápadu vede ještě dlouhá cesta k realizaci, ale už teď se těším na
první návrhy, které představíme na podzim školákům, učitelům, rodičům i občanům.
Dovolte mi na tomto místě krátce poděkovat jménem zřizovatele paní ředitelce školy Mgr. Evě
Šrámkové za práci, kterou odvedla v prvním roce své ředitelské kariéry u nás v Přáslavicích.
Hodně plánů z její vize se za těch 12 měsíců od 1. 8. 2018 podařilo realizovat, jiné věci nedopadly
třeba podle představ a musí se upravit a na další nebyl možná ten správný čas a je třeba je zkusit
znovu. Naším společným cílem s paní ředitelkou je také mít dostatečný počet dětí i žáků ve všech
třídách školky i školy. Přeji si, abychom společně dokázali školu modernizovat investicemi ze
strany obce, aby zde učil dobrý tým pedagogů a pracovníků, vládla družná atmosféra a výuka byla
kvalitní a zajímavá pro děti i jejich rodiče.
Opětovně prosím uživatele dětských hygienických ubrousků, aby je použité nikdo neházel do WC,
ale do koše. Tyto kapesníčky nám způsobují poruchy techniky na ČOV a tím i nemalé výdaje na
jejich odstranění. Děkuji za pochopení.
Těším se na setkání se všemi občany na Přáslavských císařských hodech v sobotu 17. 8. 2019 ve
14.00 hodin (viz pozvánka na straně 19).
Přeji vám pěkný zbytek prázdnin a úspěšný start do nového školního roku!
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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V Í T E Ž E ...
SKUPINA ČEZ UPOZORŇUJE
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NABÍDKA PRÁCE:
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DĚNÍ

V OBCI A

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

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE – sobota 1. 6. 2019
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Dětský den máme úspěšně za sebou. Ve fotogalerii vidíte, co vše se tam dělo…
Celým odpolednem nás provázela kapela Dětského domova z Olomouce pod vedením jeho ředitele
pana Dalibora Křepského – hráli, zpívali, bavili děti různými hádankami a soutěžemi.
Zahájení patřilo tanečníkům z dětského kroužku, kterému se věnuje paní Hana Kopřivová. Obecní
zahrada vybízela děti k různým aktivitám – nechyběl skákací hrad, tunely, hod na panáka.
Malování na tvář mělo opět hodně zájemců, ale i jízdu na koni si nenechaly děti ujít. Šlapací káry měly
také napilno a v kole štěstí měli brzo vyprodáno. Strefování terčíků vodní stříkačkou se dětem také
líbilo. Všude se rozdávaly sladké odměny, pitíčka, balónky. Co víc si přát?
K dětskému dni již tradičně patří i kácení májky umístěné v parčíku u hasičské zbrojnice. Letos nám
s kácením pomohli hasiči a šlo jim to od ruky. Velký boj vždy probíhá při utržení plastových flašek ze
skácené májky, jelikož jejich výměna za opravdové lahve stojí zato☺.
No a závěr patřil pěně, kterou nám zajistili hasiči. Děti se na ní vždy velmi těší. V rychlosti si sundaly
oblečení, kdo nezapomněl i boty a hurá na to! Křičely, výskaly, padaly na zem. Na štěstí se nikomu nic
nestalo a mokré a šťastné odcházely domů. Rodiče až tak velkou radost asi neměli, ale kdo by to dětem
nedopřál? Příští rok se na vás na všechny opět těšíme!
(mg)
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HASIČSKÁ POHÁROVÁ SOUTĚŽ
POD ZÁŠTITOU STAROSTKY OBCE PŘÁSLAVICE V KATEGORII MUŽŮ A ŽEN

Hasičská soutěž mužů a žen v Přáslavicích se v letošním roce uskutečnila 29. června 2019. Na hřišti
jsme přivítali rekordních 21 sportovních družstev, z toho 10 týmů mužů a 11 týmů žen. Konkurence
byla opravdu velká, a tak si obecenstvo kromě dobrot z udírny, mohlo užít také krásné sportovní
výkony. Na domácí půdě si zasoutěžily 4 týmy z Přáslavic. Ženy A skončily na krásném 3. místě s
celkovým časem 20,09 s, ženy B na 6. místě s časem 20,36 s. Naši muži se umístili na 7. a 8. místě s
časy 19,49 s a 26,36 s. Chtěla bych poděkovat všem členům sboru, kteří se aktivně zapojili do příprav
a hladkého průběhu celé soutěže. V závěru také nesmím zapomenout na poděkování našim sponzorům.
Těším se na setkání v příštím roce, kdy se na hřišti v Přáslavicích uskuteční již 20. ročník soutěže „O
putovní pohár starostky obce Přáslavice“.

Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová
ÚSPĚCHY Z VACANOVIC:
5. července 2019 si naši hasiči z Vacanovic
ze soutěže odvezli dva poháry!
Ženy za krásné 2. místo a muži 3. místo.
Zároveň se soutěže zúčastnili i naši starší
muži a ti získali 4. místo.
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM
VELKÁ GRATULACE!
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MIKROREGION BYSTŘIČKA – CYKLOVÝLET

Několik záběrů přáslavických účastníků cyklistické poznávací jízdy mikroregionem Bystřička
konané dne 31. května 2019. Zahájení proběhlo v
Doloplazích a postupné přesuny vedly přes Zákřov
a Slavkov k pramenu Odry, dále přes Mariánské
Údolí do Velké Bystřice, k pevnůstce u Bystrovan
a závěrečné zhodnocení a předávání diplomů se
konalo na hřišti v Bystrovanech. Účastníci si užili
příjemného počasí, bohatého občerstvení, dověděli se spoustu novinek z dění v obcích mikroregionu, v některých úsecích si užili náročné výšlapy.
Vše ale zvládli a určitě se už teď těší na příští
ročník, který bude v pořadí již XV.
(mg)

ZAHRÁDKÁŘI – ZÁJEZD – HORNICKÉ MUZEUM A ZÁMEK KUNÍN

Český zahrádkářský svaz Přáslavice pořádal 15. června zájezd do Hornického muzea v Ostravě. Po
příjezdu do areálu muzea nás v přilehlé restauraci přivítal personál hornickým přípitkem. Míchaný
nápoj měl barvy hornické vlajky, tj. zelenou a černou. Pak jsme dostali hornickou svačinu – chleba se
sádlem a s cibulí. Následovala prohlídka štol. Průvodcem byl bývalý horník, který nás seznámil s
historií těžení uhlí v tomto dole. Viděli jsme, v jakých podmínkách v počátcích těžby horníci
pracovali. Druhá část muzea byla věnovaná hornickému záchranářství. Zde jsme nejprve zhlédli krátké
video o nynějším záchranářském centru v Ostravě a potom jsme si prohlédli starší i současnou
záchranářskou techniku. Po dobrém obědě jsme se autobusem přemístili o několik kilometrů dál do
obce Kunín. Tady nás čekala prohlídka zámku. Pak už následovala cesta domů.
(čzs)
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Sportovní den Mikroregionu Bystřička
Dvacet malých sportovců z naší školy se
dne 6. 6. 2019 vydalo do Velké Bystřice
změřit své síly s ostatními dětmi z okolních obcí. Přihlášena byla dvě družstva
na vybíjenou a jedno družstvo na víceboj.
Naši malí reprezentanti se rozhodně nenechali zahanbit a bojovali s velkým nasazením.
Přední místa jsme sice nezískali, ale jak
se říká, není přece důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.
A co řekli po utkání ve vybíjené?
Dominik: Hráli jsme skvěle, ale musíme
uznat, že Hlubočky byly vážně lepší.
Kačka: Škoda té poslední rány …
Kuba: Slušné utkání, je škoda toho
závěru …
Terezka: Je super, že všichni hrají férově!
Sebastian: Byl to těžký soupeř, ale kdyby všichni zabrali,
měl náš tým šanci na vítězství.
Vaneska: Kdy už dostaneme řízek? 😊
Kačka: Konečně zasloužené vítězství!
Štěpán: Třetí zápas jsme s přehledem vyhráli …
Tom: Oběd nás doslova postavil na nohy (řízek😊).
Andy a Lucka: Uf, tak jsme zvládli víceboj i vybíjenou!
Mgr. Lenka Tozziová
Školní výlet Šternberk
Všechny děti už v červnu odpočítávají poslední dny školního roku a nejinak je tomu i letos.
Zpestřením těchto dní se pro naše školáky stal 12. červen a výlet na jednu z nejznámějších památek
našeho regionu, středověký hrad Šternberk.
Po úvodní obhlídce hradu a pořádné svačině nás čekal soutěžní program Tajemný hrad Harryho
Pottera, inspirovaný čarodějnickou ságou. Děti musely překonat a vyřešit nelehké úkoly, aby získaly
čarodějnický poklad. Následovala poutavá prohlídka hradních prostor, doplněná zajímavým výkladem
paní průvodkyně, který obohatil naše vědomosti o životě ve středověku, získané ve škole😊.
Mgr. Lenka Tozziová
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Výlet do Prahy
Ve dnech 17. a 18. 6. 2019 se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy
exkurze do Prahy. Jeli jsme vlakem, cesta byla dobrá, ale
dlouhá! První naše zastávka byla Valdštejnská zahrada a Senát
ČR. Pak jsme prošli Prašnou branou na Karlův most. Ještě nás
čekala jízda lanovkou na Petřín a návštěva zrcadlového bludiště.
Na závěr tohoto dne jsme šli na Pražský hrad a k chrámu sv.
Víta. Prošli jsme kolem věže Daliborky a po Starých zámeckých
schodech jsme scházeli k hotelu.
Druhý den jsme se vypravili na Václavské náměstí, kde jsme
spatřili sochu sv. Václava. Poté jsme navštívili Národní
muzeum a bohužel, nastal čas odjezdu. Všechny děti si to moc
užily! Byl to úžasný výlet a moc děkujeme paní ředitelce a paní
starostce, že nám umožnily prožít tento nezapomenutelný
zážitek. Byl to nejlepší výlet na této škole!
Žáci 4. a 5. třídy

Taneční kroužek Olymp Dance
Děti z MŠ i ZŠ, které navštěvovaly taneční kroužek Olymp
Dance pod vedením pana Martina Matýska, se 20. 6. 2019
zúčastnily závěrečné taneční show. Naše děvčata ze ZŠ se
umístila na krásném třetím místě a my bychom jim chtěli touto
cestou pogratulovat a poděkovat za skvělou reprezentaci naší
školy. Tanečníkům z MŠ, kteří jako jediní zástupci mladší
kategorie vystoupili na této akci, taktéž gratulujeme za úžasné
výkony a přejeme všem spoustu radosti z tance do dalších let.
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Rozloučení se školním rokem 2018/ 2019 a žáky páté třídy
Žáci naší školy dosáhli v tomto školním roce následujících výsledků:
Z celkového počtu 62 žáků školy získalo 51 žáků vyznamenání. 11 žáků školy prospělo.
Příští rok usedne do školních lavic 9 nových prvňáčků a nově budeme již v 1. a 2. ročníku vyučovat
nepovinný předmět anglický jazyk.
A co naši páťáci?
Pro naše páťáky skončil nejen měsíc červen a další školní rok. Nastal čas loučení a 28. 6. usedli
naposledy do školních lavic. Jedna žákyně odchází na ZŠ Stupkovu, do třídy matematiky a
informatiky. Dvě žákyně na ZŠ Mozartovu. Ostatních 11 žáků přestupuje na ZŠ ve Velké Bystřici.
Každý žák dostal na památku absolventskou šerpu a knihu s věnováním. Doufáme, že naše škola pro
ně byla dobrou přípravou nejen na 2. stupeň, ale pro celý jejich další budoucí život.
Každý konec je zároveň nový začátek
Školní rok 2018/2019 je právě za námi a za malou chvíli začne nový školní rok. Nyní je tedy ta
nejvhodnější doba, abych poděkovala všem, kteří vytváří naši školní komunitu a kteří pro Základní
školu Přáslavice pracují nebo škole pomáhají.
Škola jsou v prvé řadě žáci a žákyně, pro ně tady jsme my všichni dospělí. Pro ně pracujeme, je učíme
a vychováváme. Chtěla bych poděkovat všem našim 62 žákům, tedy všem žákům Základní školy
Přáslavice, protože každý z nich spoluvytváří dobré jméno naší školy.
Máme nadané sportovce, kteří dokáží naši školu reprezentovat ať už v házené nebo na nedávných
Hrách mikroregionu Bystřička a v dalších jiných sportovních soutěžích.
Naši žáci jsou také úspěšní recitátoři, zpěváci a herci. Nejednou nás o tom v tomto školním roce
přesvědčili, když naši školu prezentovali na veřejnosti. Za zmínku stojí Den seniorů, Tříkrálová sbírka,
vítání občánků, zpívání u vánočního stromu a vystoupení žáků naší školní družiny ve Svésedlicích.
Nemalá část prezentovala své výrobky na Výstavě modelářů, kterou pořádala obec Přáslavice.
Škola žije, roste, dýchá a vytváří tvůrčí atmosféru hlavně díky svým pedagogům. V naší škole jsou
pedagogičtí pracovníci, kteří si zaslouží to největší poděkování. Pracují, učí, domlouvají, přesvědčují,
vymýšlejí a organizují výukové třídní nebo celoškolní projekty. Mezi nejrozsáhlejší patřil v loňském
roce projekt spojující Vánoční dílny se setkáním a zpěvem u stromečku, společně s již tradičním
vánočním punčem v prostorách školy. Dokáží pro žáky zorganizovat výlety, exkurze, naposledy do
Prahy s prohlídkou senátu a dalším způsobem obohacovat výuku.
Humor a zábavu pro všechny umí do školy přinést p. učitelky akcemi jako je například Mikulášská
nadílka a Uspávání broučků.
Aktivně se s žáky zapojují také do ekologických projektů, jakými jsou Den Země, Ukliďme Přáslavice,
čištění Vrtůvky a jiných humanitárních počinů, mezi které patří sběr plastových víček a hraček.
Učitelé přibližují školu veřejnosti akcemi jako je například Den otevřených dveří, ukázkové hodiny
pro rodiče žáků a Škola nanečisto pro budoucí žáky prvního ročníku, naše předškoláky.
Nechci jmenovat všechny akce, které naši učitelé pro žáky v loňském roce připravili, ale chci jim
poděkovat za veškerou práci. Bylo jí hodně a nebyla vždy snadná.
Velké poděkování patří také rodičům našich žáků. Ti pomáhají škole při řadě třídních i školních aktivit
a sběru surovin. Zásluhou rodičů byla obnovena také činnost SRPŠ.
Naše Základní škola má velkou podporu a zastání u zřizovatele školy, paní starostky Ing. Jitky Ivanové
a zastupitelů obce Přáslavice. I jim patří obrovské díky, stejně jako zaměstnancům obecního úřadu,
zejména paní Ing. Márii Gillarové.
Protože každý konec je zároveň nový začátek, dovoluji si vyslovit veliké přání, aby všem výše
jmenovaným, kteří se o školu a její žáky starají, v novém školním roce přálo zdraví, neopouštěla je
fantazie, energie, nápady a nevyschla inspirace a chuť dále pracovat pro školu a vzdělávání v
Přáslavicích.
Dětem přeji co nejdelší dva měsíce zaslouženého odpočinku a spoustu krásných prázdninových
zážitků.
Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy
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Poslední den školního roku – 28. 6. 2019.
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Co je to štěstí?
Při naší každodenní debatě v komunitním jsme s dětmi narazili na téma „co je to štěstí“. Všechny děti
se chtěly vyjádřit a názory byly zajímavé, tak jsem si je zapsala☺.
Co je to štěstí?
✓ peníze
✓ zlato
✓ poklad
✓ když najdeš penízku
✓ když se máme rádi
✓ když nás nevidí ten, kdo nás nemá rád
✓ když se objímáme
✓ když máme hodně jídla
✓ když máme hodně oblečení
✓ když jsou rodiče na nás hodní
✓ když dostaneme dárek
✓ když je šance na gól v hokeji nebo fotbale
✓ když spadneme na kole a neodřeme se
✓ když máme hodně kamarádů
✓ když udeří blesk vedle domu, kde není
hromosvod a dům neshoří
Olga Michalíková, MŠ – 3. třída – Muchomůrky
Rozloučení s předškoláky
Letošní rozloučení s předškoláky bylo 3. 6. 2019 na velkém sále OÚ. Rok uplynul jako voda a už jsme
s dětmi nacvičovali slavnostní program – důstojný nástup, jednotlivé představování dětí, složení slibu
předškoláka a předávání pamětních listů. Účastnili se rodiče a ostatní rodinní příslušníci, kteří také
zajistili malé občerstvení. Méně oficiální část vyplnila paní Veronika Vičarová se svým tanečním a
soutěžním programem. Myslím, že děti si slavnostní odpoledne užily a určitě se už těší do 1. třídy ZŠ.
Olga Michalíková
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU …

Veselé bubnování aneb závěrečné odpoledne MŠ Přáslavice.
Poslední den školního roku 28. 6. 2019 patřil jak jinak než dětem. Na obecní zahradě v Přáslavicích se
sešly rodiny dětí z mateřské školy a užily si báječně indiánské odpoledne. Indiány a indiánkami se to
na place jen hemžilo. Dokonce i mnoho rodičů přišlo v krásných maskách. Byl přichystán bohatý
program. Děti tancovaly, hrály na hudební nástroje, zazpívaly písničky, které se v průběhu roku
naučily za doprovodu kytary pana Moravce. K hlavnímu programu patřilo Veselé bubnování manželů
Kratochvílových, kteří přijeli naše malé i velké „Apače“ naučit hrát na africké bubny.
Bylo přichystáno i bohaté občerstvení, o které se postarali rodiče z rodičovského sdružení. Po celé
odpoledne panovala velmi příjemná atmosféra a dobrá nálada, což všechny, kteří se na této akci
podíleli, velmi těší.
Za MŠ a SRPŠ Zuzana Tlačbabová

14

ŠACHY – MATADOOR PŘÁSLAVICE
Tabulka shrnuje výsledky všech utkání v šachu družstev Okresního přeboru Olomouc 2018/2019.
Závěrečná tabulka:
Poř.

Družstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

TJ ŠK DUE POP Uničov B *

2

TJ Tatran Litovel C

2,5 *

3

Šachový klub Olomouc C

1,5 1,5 *

4

Matadoor Přáslavice ŠK

2,5 5,0K 1,0 *

5

A64 Grygov D

2,5 0,5 0,5 2,0 *

6

ŠK Šternberk C

2,0 0,0 1,0 3,5 2,0 *

7

A64 Grygov-mládež

2,0 2,5 3,5 2,0 1,0 1,5 *

8

ŠK Luká-Bouzov

1,0 0,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 *

9

ŠK Bohuňovice B

1,0 1,0 2,5 3,0 2,5 2,0 2,5 0,5 *

10 11 12

2,5 3,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,5

MP3 Body
27

36,5

26

40,0

22

34,0

20

29,5

18

29,0

17

26,5

2,5 2,5 3,0 5,0 5,0K 15

30,5

3,5 0,0K 4,5 5,0 2,5 4,5 4,0 5,0 4,5 4,0
4,0 4,5 4,0 1,5 3,0 2,5 3,5 4,0 4,0
3,0 1,5 3,0 3,0 2,0 2,5 3,0 3,0
3,0 4,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5
3,5 2,5 3,0 3,5 3,0 2,5
4,5 3,0 3,0 3,0
2,0 2,5 2,5

10 Sigmia Olomouc C

1,0 0,0 1,5 2,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 *

2,5 4,0

11 ŠK Bohuňovice C

2,0 0,5 1,0 2,0 1,5 2,0 0,0 2,0 2,5 2,5 *

12 TJ Tatran Litovel D

0,5 1,0 1,0 2,0 0,5 2,5 0,0K 2,0 2,5 1,0 1,0 *

4,0

15

26,5

8

22,0

8

21,5

5

20,0

2

14,0

Na minulou šachovou sezónu vzpomínáme jako na velmi zdařilou. Umístili jsme se na pěkném čtvrtém místě, přestože rating našich nejsilnějších hráčů kopíroval spíše konec tabulky. Stupeň výkonnosti
šachisty na papíře nemusí vždy potvrzovat realitu předvedené hry. Střídavě se dařilo všem. Soupeře
dostávali do nesnází kapitán Vladimír Michl, Ing. Zdeněk Kohl, Karel Krejčí a František Coufal. Pokud dokázali nechybovat, šachovou armádu takticky zkrotit, ta pak pod jejich vedením drtila soupeře.
Poděkování patří všem, kteří často navzdory nepohodě, rozdělané a neodbytné práci doma nebo pozlátka víkendového lenošení neodmítli nastoupit do sobotních zápasů za Přáslavice.
31. května 2019 ŠK Matadoor Přáslavice za podpory Obce Přáslavice uspořádali šachový turnaj Máj
Cup. Očekávaní spoluhráči Karel Krejčí, Franta Coufal se bohužel omluvili, jiné skolila nemoc.
Hrálo se tedy v užší skupině zkráceným patnáctiminutovým limitem na partii, každý s každým
dvě partie. Za dobré umístění se podbízeli peněžní odměny i dary. První cena 1000,- Kč a
dokumentární publikace Historie šachu v Olomouckém kraji, druhá 300,- Kč a bednička piv
Budvar, třetí 200,- Kč a sada koupelové kosmetiky. Rozhodčí uplatnil odbornou způsobilost,
turnaj proběhl v přátelské atmosféře, hra odpovídala zásadám fair play. Vítěz Jiří Přenosil
šňůrou výher nedal nikomu šanci a v příští sezóně 2019/2020 náš oddíl posílí jako host.
Kromě tří peněžních cen si účastníci odnesli
upomínkové předměty věnované Obecním úřadem v Přáslavicích a další drobné dárky.
Zpracoval Josef Turek
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Pan Josef Turek se svými šachovými spoluhráči na květnovém MÁJ CUPU 2019 v zasedačce DPS.

FK PŘÁSLAVICE – ROZPIS UTKÁNÍ
MUŽI II. třída – podzim 2019/2020
datum

hod.

kolo autobus

Ne. 4.8.

17.00

I.

-

Sigma Hodolany -

Přáslavice

So. 10.8.

17.00

II.

-

Přáslavice

-

Sok. Příkazy

Ne. 18.8.

16.30

III.

-

Bohuňovice „B“

-

Přáslavice

So. 24.8.

16.30

IV.

-

Přáslavice

-

Sk Šumvald

Ne.

1.9.

15.00

V.

-

Sokol Střelice

-

Přáslavice

So.

7.9.

16.00

VI.

-

Přáslavice

-

FC Lužice

So. 14.9.

16.00

VII.

-

FK Horka n/M

-

Přáslavice

So. 21.9.

15.30

VIII.

-

Přáslavice

-

Drahanovice

So. 28.9.

15.30

IX.

-

Dlouhá Loučka

-

Přáslavice

5.10. 15.00

X.

-

Přáslavice

-

N. Hradečná

So. 12.10. 15.00

XI.

-

SK Grygov

-

Přáslavice

So. 19.10. 14.30

XII.

-

Přáslavice

-

Sk Červenka

So. 26.10

14.30

XIII.

-

Sokol Náklo

-

Přáslavice

So.

2.11. 14.00

XIV.

-

Sokol Blatec

-

Přáslavice

So.

9.11. 14.00

XV.

-

Přáslavice

-

Hodolany

So.

16.11. 13.30

XVI.

-

Přáslavice

-

Újezd u Un.

So.

soupeř
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SPONZOR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SRPEN

ZÁŘÍ

Františka Hradilová
Kamil Bartoš
Božena Michalíková
Marie Peterová
Miroslava Šustáčková
Ludmila Skřenková
Stanislav Horák

Josef Turek
Václav Číhal
Jarmila Vallová
Dagmar Kocmanová
Aleš Stejskal
Dagmar Gajdová
Antonín Spurný
Miloslava Bortlová
Jiří Dauda
Jan Sedlář
Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Patricie Mirošová
Štěpánka Malinková
Isabela Bilanová
Tobiáš Antl
Elen Pazderová
Vítáme nové občánky!

Pan
Eduard Lindvai
Budeme vzpomínat!

A K C E V O B C I: SRPEN – ZÁŘÍ
sobota
sobota
neděle
pátek
sobota

17. 8.
17. 8.
18. 8.
6. 9.
7. 9.

Přáslavské císařské hody
Hodová zábava
Hodová mše v kapli sv. Rocha
Zahraniční folklorní soubory
Diskotéka

Obec+spolky
Obec+spolky
Obec
Obec
SDH

Vydává a tiskne: Obec Přáslavice (300 ks), 783 54 Přáslavice č.p. 23
IČ: 00576255, DIČ: CZ00576255, www.praslavice.com, tel.: 587 408 870
Příspěvky posílejte na e-mail: podatelna@praslavice.com, kontaktní osoba: Ing. Mária Gillarová, tel.: 734 236 604
Datum vydání tohoto čísla: 31. 7. 2019, evidenční číslo: MK ČR E 15753, uzávěrka příštího čísla: 25. 9. 2019
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