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SLOVO STAROSTKY
Vážení přátelé, milí spoluobčané!
V těchto dnech je to o něco více než rok, co jsem se stala starostkou naší obce. Původně jsem
plánovala zde vypsat, co všechno se podařilo vybudovat mým předchůdcům a na co jsem stihla
s mým týmem navázat. Ale při mých rozhovorech s Vámi se často ptáte, odkud jsem se tady vzala a co
jsem vlastně zač? Proto mi dovolte pár osobních slov a údajů.
Pocházím z malé vesnice Bezděčí cca 20 km od Konice, kde se otočíte kolem rybníka a tou samou
cestou jedete zpět. Jsem vyučená prodavačka, dokončila jsem maturitu a pak i Ekonomickou
univerzitu v Bratislavě. V Přáslavicích jsem se ocitla, tak jako mnozí z Vás – s manželem, důstojníkem
Armády ČR (jsem s ním dosud
), který byl umístěn ve zdejší posádce. Na přáslavické sídliště jsme
se po roce bydlení na ubytovně přestěhovali v srpnu 1993. Narodily se nám zde dvě děti, chodily do
místní školky i školy, dnes jsou obě dospělé a působí v SDH. Celý život jsem pracovala ve školství
nebo v cestovní kanceláři. Začínala jsem jako mladá učitelka na ekonomické škole, průvodkyně,
prodejce zájezdů, účetní. Postupem doby jsem dostala důvěru nadřízených a pracovala jsem jako
vedoucí cestovní kanceláře. Vloni, tedy po 26 letech života zde ve vesnici, jsem byla zvolena
starostkou.
Za těch 13 měsíců jsem se setkala s mnoha kolegy starosty, zúčastnila jsem se školení a setkání. Mohu
říci, že Přáslavice jsou dobře vybavená obec s fungujícími službami a infrastrukturou. Máme zde
zaveden plyn, kanalizaci a vodovod v téměř celé obci, funkční ČOV, sběrný dvůr. Většina obecních
silnic a cest je upravená, stejně tak jsou zde moderní chodníky, dva sály pro kulturu a sport atd…
Znám obce v našem kraji, kde není nic z výše uvedeného a stojí teprve na začátku budování. Je třeba
poděkovat všem mým předchůdcům za jejich práci, čas a úsilí.
V dalších letech je tedy mým úkolem pokračovat v dokončení chodníků a cest, vybudování veřejného
osvětlení ve Vilkách a Humnech, rekonstruování školy. Zjistit, jak vybudovat vodovodní řad na
Kocourovec, modernizovat zbývající hřiště pro děti. Usilovat o opravení krajské silnice na Stádle a
přes vesnici, vysadit ve Vrtově část nového lesa atd. Něco už se za těch pár měsíců podařilo, další
zajímavá práce nás čeká.
Zde bych Vás, všechny spoluobčany, chtěla poprosit o pomoc. Prosím napište nebo zavolejte nám na
úřad, pokud zjistíte, že např. někde nesvítí uliční lampa, je rozbitý patník, zůstala tráva, stojí dlouhou
dobu vrak auta apod. O mnoha potřebných opravách víme a řešíme je, ale jsou věci, které znáte lépe
a pomůže společné věci, když nám o nich řeknete, ať můžeme zajistit nápravu.
Chtěla bych tímto na sklonku roku 2019 poděkovat všem zaměstnancům obce, těm, kteří obec
Přáslavice reprezentovali – fotbalistům, hasičkám a hasičům, seniorům, dětem a učitelkám ze školky a
školy, spolkům, všem těm, kteří se podíleli na různých akcích v obci a přiložili pomocnou ruku, kde
bylo třeba.
Těším se na setkání u dobrého jídla a pití na těchto akcích:
13.12.2019 – Vánoční výstava
19.12.2019 – Zpívání u stromečku
31.12.2019 – Silvestrovské setkání v Drontlíku u rybníčku
31.12.2019 – Silvestrovský ohňostroj na hřišti
12.1. 2020 – Tříkrálová besídka
1.2.2020 – Obecní ples
Přeji Vám pokojné adventní dny, pěkné Vánoce a dobrý rok 2020!
Jitka Ivanová
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Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi vás oslovit v pohodlí vašich domovů prostřednictvím obecního zpravodaje s krátkým
zhodnocením a takříkajíc „předloženými účty“ v polovině mého šestiletého působení ve funkci senátora
Parlamentu ČR.
Mnozí mne znají jako primáře Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, kde společně
s kolegy zachraňujeme předčasně narozené děti a dáváme jim šanci do života. Třicetiletá profesní náplň
určuje i mé aktivity a působení v horní komoře. Věnuji se zdravotním a sociálním tématům, jimž rozumím
a v praxi se s nimi setkávám. Rok vykonávám funkci předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku,
což mi umožňuje blíže nahlédnout do palčivých témat, ale zároveň mě zavazuje k většímu působení
v Praze. Pořádám semináře, debaty a veřejná slyšení zejména v oblasti paliativní péče, porodnictví či práv
dětí a nedostatku mediků. Pozitivně hodnotím zvýšení příspěvku na péči doma ve 3. a 4. stupni závislosti o
4 000, resp. 6 000 korun, který jsme s kolegy prosadili. Podal jsem návrhy ke změně zákona pro vyšší
důchod maminkám, rozšíření seznamu hrazených terapeutických metod pro děti s autismem, usnadnění
systému poukazů v hmotné nouzi osobám s dietami či zprůhlednění systému dodávek léků. Mám před
sebou ještě tři roky práce. Spoustu plánů a cílů posunout věci správným směrem.
Ani v Senátu však nezapomínám na své hanácké kořeny a domov. K
100. výročí republiky jsem v horní komoře přivítal více než 50
krojovaných Hanáků a u té příležitosti spolu s Broňou Millou a
Jarkou Vitoslavskou připravil výstavu hanáckého lidového oděvu.
Pozvání zazpívat a zahrát ve Valdštejnské zahradě přijaly mužský
sbor Rovina a dechová kapela Věrovanka. Během čtyř výstav jsem
představil fotografie Jindřicha Štreita, Svatopluka Klesnila, Barbory
Skopalíkové či spolku Člověk a víra. Nyní plánuji expozici k výročím
Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Podařilo se
získat ocenění Stříbrnou medailí Senátu pro Josefa Jařaba a Leopolda Pospíšila. Velkou radost mi dělají
početné výpravy místních škol, spolků či skautů. Pokud to pracovní náplň dne dovolí, snažím se jim
instituci osobně ukázat a přiblížit jim práci senátora.
Vážím si důvěry v regionu, kterou mi projevujete tím, že se na mne obracíte s problémy či pozváním na
důležité události v životě vaší obce. S Přáslavicemi udržuji blízký kontakt. Byl jsem potěšen návštěvou
studentů ze ZŠ Přáslavice v doprovodu paní učitelky Fojtíkové. Věřím, že se všem v Senátu líbilo! Někteří
z vás se také zúčastnili besedy na obecním úřadě či mne potkali a oslovili na plesech, tradičních
cyklojízdách po regionu, krásných folklorních akcích jako Pouť Hanáků, Lidový rok nebo Jízda králů.
Pravidelně se setkávám se starosty
na osobních i společných jednáních
mikroregionů Bystřička a Království,
které podporuji také finančně.
Mluvíme nejen o přetrvávajících
problémech, ale také o úspěších a
radostech, když se podaří pro občany
zařídit dobrou věc. Řada obcí mne
oslovila s prosbou o spolupráci a já si
velmi cením možnosti být vám jako
senátor nápomocen.
Nabízí se otázka, zda udržím vysokou
kvalitu práce při sloučení obou
povolání. Práce v nemocnici mě však nechává stát nohama na zemi, vnímám názory kolegů i rodičů našich
dětí. Dává mi nezávislost volby a svobodného jednání dle nejlepšího svědomí. Děkuji za spolupráci v
obcích, důvěru a podporu v tomto mém poslání. Neberu to jako samozřejmost a mnoho to pro mne
znamená. Je mi velkou ctí reprezentovat náš region, a to s veškerým nasazením a pokorou.
S přáním všeho dobrého, radosti a klidu v době adventní a vánoční Lumír Kantor.
V Olomouci dne 27. listopadu 2019
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DĚNÍ

V OBCI A

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

DRAKIÁDA
Dne 4. 10. 2019 uspořádala obec Svésedlice ve spolupráci s MŠ Přáslavice a Sdružením rodičů a přátel
při ZŠ a MŠ Přáslavice tradiční drakiádu. Pouštění draků neodmyslitelně patří k podzimním
radovánkám. Proto si ji nenechaly ujít desítky dětí a rodičů nejen z Přáslavic a Svésedlic, ale i širokého
okolí. Než došlo na samotné pouštění draků, zpříjemnily dětem cestu na „letiště“ stanoviště s
rozmanitými úkoly. Ty pro ně nachystaly paní učitelky z mateřské školy. U Zmoly u Boží muky bylo
připraveno bohaté občerstvení. Každý si mohl opéci špekáček, ochutnat domácí buchtu a koláče. Na
zahřátí nechyběl čaj a pro dospělé punč či burčák. Atmosféra byla velmi přátelská a nikoho neodradilo
ani chladnější počasí. Doufáme, že se tradice této akce udrží co nejdéle a příští rok opět uvidíme na
obloze létat krásné, barevné dráčky.
Za MŠ Přáslavice a SRP při ZŠ a MŠ Přáslavice Zuzana Tlačbabová

HALLOWEEN
Podzimní sychravé počasí nabízí mnoho příležitostí k zábavě, mezi které v poslední době patří oslava
dušiček, pro děti spíše příjemnější Halloween. Ani letošní dušičkové období se proto v naší obci
neobešlo bez strašidelné party. Sdružení rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Přáslavice uspořádalo ve
spolupráci s dalšími dobrovolníky Halloweenský karneval. Jelikož dosavadní prostory malého sálu už
náporu návštěvníků nestačily, rozhodli se pořadatelé přemístit akci na Velký sál víceúčelového centra
v Přáslavicích. Změna akci více než prospěla, návštěvníci měli zajištěno více míst k sezení, lepší
občerstvení a bohatší doprovodný program. Sál víceúčelového centra byl tematicky vyzdoben výrobky
dětí z MŠ a ZŠ Přáslavice, vydlabanými dýněmi, které přinesli rovněž návštěvníci akce a přispěli tak
k dokreslení té pravé halloweenské atmosféry. Masky dětí byly více než nápadité,
sešla se spousta krásných strašidýlek,
čarodějnic a čarodějů, nechyběli duchové
a zoombíci. Pořadatelé byli od ostatních
návštěvníků rozlišeni oranžovými tričky,
aby vypadali jako dýně ☺ a aby byli mezi
ostatními návštěvníky k rychlejšímu nalezení.
Začátek strašidelného reje patřil mladým
tanečnicím ze ZŠ, které navštěvují taneční klub Olymp Dance. Předvedly svou
medailovou sestavu a rozproudily tak
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parádní zábavu pro mladší i starší děti. Nechyběly taneční bloky a soutěže pro všechny malé
návštěvníky. Jako již tradičně byla součástí našeho karnevalu výtvarná dílnička, ve které si děti se
svým doprovodem mohly vyrobit něco na památku. Aby byla atmosféra strašidelné párty úplná,
přizpůsobili jsme tématu také výběr hudby. Na tvorbě playlistu se podílely svým názorem také děti ze
ZŠ. I tentokrát se strašidla mohla těšit na výhry tomboly, kterou pořadatelé zakoupili mimo jiné díky
příspěvku Obce Přáslavice, za což i touto cestou děkujeme.
Občerstvení ve strašidelném stylu připravili maminky, babičky a ostatní příbuzní dětí ze ZŠ a MŠ.
Nechyběl domácí bramborový salát a smažený řízek, káva či jiné drobné pochutiny. Za přípravu
občerstvení tímto děkujeme všem, kteří svým výrobkem přispěli ke strašidelné atmosféře
Halloweenské párty Přáslavice.
Celý výtěžek karnevalu jako již tradičně putuje na konto SRP při ZŠ a MŠ Přáslavice. Z těchto
prostředků pomáháme hradit našim/vašim dětem mimo jiné dopravu na kulturní a sportovní akce. Za
organizátory děkuji všem, kteří se podíleli na uspořádání této párty, účastníkům za návštěvu a dětem
za jejich úžasnou radost ze strašení☺.
Za SRP při ZŠ a MŠ Lenka Burešová

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 2019 – VYHODNOCENÍ
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BRIGÁDA – SÁZENÍ STROMKŮ
V sobotu dne 9. 11. 2019 ráno jsme se společně sešli na sběrném dvoře, abychom přiložili ruku k dílu
a společně pomohli vysázet část obecního lesa. Počasí určitě nebylo ideální, a tak se dostavili jen silní
jedinci, které nepřízeň počasí neodradila. Před osmou hodinou ranní nás pan Víteček přivítal a
seznámil s naším úkolem. Většinou s vlastními motykami, rýči a krumpáči jsme se vypravili směrem k
objektu firmy Flenexa. Zde na nás čekal oplocenkou ohraničený břeh, do kterého jsme měli vysazovat
nové mladé stromky – javory. Při prvním „ohledání“ si určitě někteří z nás v duchu řekli, že to
rozhodně nebude „pohodička“ – a nebyla. I když se zaměstnanci obce snažili prostor co nejlépe
připravit, s kamenitým podložím hnout nemohli. S odhodláním jsme se pustili do díla a brzy jsme si
našli postup, aby nám práce šla co nejlépe od ruky. Vzájemně jsme se doplňovali, spolupracovali,
pomáhali si, a tak mezi námi vládla příjemná atmosféra a veselá nálada, i když pršelo. A bylo o nás i
výborně postaráno. Paní starostka dovezla dobrou kávičku a horký čaj, a i něco ostřejšího do něj. Po
krátké přestávce už nás čekal jen poslední nedodělaný plácek, který jsme s přehledem dosadili. A
protože déšť houstl a terén byl blátivější a blátivější, byli jsme rádi, že jsme u konce našeho
společného úsilí. Pomalu jsme se chystali na zpáteční cestu, ti šťastnější autem. Závěrečné zhodnocení
celé akce na sběrném dvoře a pohoštění výbornou gulášovou polévkou, kterou nám uvařil manžel paní
vedoucí kuchařky, bylo „nejteplejší “ tečkou sobotního dopoledne.
Velké poděkování patří všem, členům Klubu vojenských důchodců, mladým hasičům, celým rodinám i
jednotlivcům, kteří svým vlastním přičiněním přispěli k obnovení obecního lesa.
Za zúčastněné Vladimíra Drgová

KLADENÍ VĚNCŮ KE DNI VETERÁNŮ

Za účasti AČR, dětí ze základní a mateřské školy a skupinky místních občanů jsme si v pondělí 11.11.
připomenuli významný den, a to Den válečných veteránů. Školáci měli připravený kulturní program,
přítomné pozdravila starostka obce a velitel místní posádky. Na závěr děti zazpívaly hymnu.
mg
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BĚH SVATÉ KATEŘINY – 8. ROČNÍK
Kučera a Závodná dominovali v Přáslavicích
23. 11. 2019, autorem článku: Zdeněk Smutný
Od rána nás doprovázelo dost divné počasí. Sice nebyla zima, ale v Přáslavicích nedaleko Olomouce
fučel velmi silný a hodně protivný, studený vítr. Přesto se rekordních 130 běžců postavilo na start a
nenechali si zkazit větrem hezký zážitek z příjemného a dobře zorganizovaného závodu.
Petr Kučera utekl již na třetím kilometru
Petr Kučera /KES Buk Grymov – 31:15,80/, který běžel z počátku s Martinem Gogelou /AK Olomouc
– 32:01,56/ si držel své rovnoměrné tempo, na třetím kilometru se od Martina odpoutal a v
tréninkovém tempu si doběhl pro vítězství. Třetí poněkud překvapivě skončil Zdeněk Doležal z
Přerova /32:16,90/
Pavla Závodná potvrzuje svůj talent
Ve svém skvělém tažení závody pokračuje Pavla Závodná /AK Drnovice – 34:50,32/. Ta vlétla letos
na podzim mezi běžkyně jako kometa a stále víc a víc září. V Přáslavicích dokonce absolutně i mezi
muži skončila desátá, a to se nikam nehnala, protože se držela tréninkového plánu.
S poměrně značným odstupem za ní doběhla druhá Jitka Fojtková /Liga 100 Olomouc – 36:50,30/ a
třetí skončila Pavlína Poláčková /AK Drnovice – 37:42,33/, kterou z boje o lepší umístění vyřadil
problém s kolenem.
Na Olomoucku se závodům daří
Osmý ročník Běhu svaté Kateřiny v Přáslavicích nedaleko Olomouce připravili společně TJ Liga 100
Olomouc se zdejším obecním úřadem. Je nutné podotknout, že u zrodu a veškeré organizace tohoto
závodu stojí tradiční účastník běžeckých soutěží na Olomoucku Jarda Bronec.
Samozřejmě byl tento závod také zařazený do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a to jako 56 v
pořadí celé soutěže, která má pro letošní rok 58 akcí. O body se bojovalo na okruhu na nové trati v
délce 9 km, která vedla po cyklostezce do Doloplaz a zpět. Novinkou pak byl rodinný běh na 2 km.
Počasí nakonec tak hrozné nebylo
I přes ten vichr se chvílemi objevilo sluníčko, a tak velká zima zejména běžcům na trati už určitě
nebyla. Jen my, stojící u trati, jsme oblékli všechno, co se našlo v autech, a nasadili čepice a rukavice.
„Chystám se ještě teď na maratón do Malagy, kam poletím s Terezou Durďiakovou a pokusíme se tam
zaběhnout slušný výkon,“ nadnesl mi své plány pohublý Petr Kučera. „Proto mám teď hodně naběhané
a cítím se taky dobře. Projevilo se to i v závodě, když jsem si jen držel své tempo a nikdo mi nestačil.“
„To má pravdu,“ doplnil Petra Martin Gogela. „Na třetím kilometru jsem odpadl a pak se trápil až do
cíle, protože kluci za mnou se nebezpečně přibližovali.“
„Snažila jsem se běžet rovnoměrně,“ popisovala mi průběh závodu Pavla Závodná. „Jen byla škoda, že
jsem celou trať šla sama a nemohla se před tím větrem za někoho schovat. Ani jsem neběžela naplno,
dalo by se jít i rychleji.“
„Začala jsem hodně pomalu,“ usmívala se věčně dobře naladěná Jitka Fojtková. „U trati jsem ještě
spravovala kočárek s dcerkou a až pak se trochu rozběhla. Ale nebyl čas ani na rozcvičení, prostě jsem
se postavila na start a vyrazila s ostatními. Tak jsem spokojená, že jsem se potom vůbec dostala do
tempa.“
„Ze začátku se mi běželo výborně,“ trochu zklamaně mi řekla po závodě Pavlína Poláčková. „Jenže
kolem čtvrtého kilometru mě začalo bolet koleno a byla jsem ráda, že se dalo aspoň nějak pomalu
dostat do cíle. Tak z toho dnes nemám žádnou radost.“
Ale radost měli myslím všichni ostatní běžci na startu. Ale hlavně pak ta zábava v cíli. Prostě takové
jsou malé závody v okolí velkých měst. Plné srandy a kamarádské pohody. A o to tu jde především.
Trošku statistiky:
Hlavní závod běželo celkem 118 účastníků, Rodinný běh 21, takže celková účast byla 139 běžců.
Hlavní závod v délce 9 km běželo za Přáslavice 12 účastníků, z toho 1 žena. Rodinného běhu v délce 2 km se
zúčastnilo za Přáslavice, Hasičky atd. 17 sportovců, z toho 1 dítě do 6 let, 3 děti od 7-15 let a zbytek nad 16 let.
Další informace na: https://www.bezvabeh.cz/clanek/6566-kucera-a-zavodna-dominovali-v-praslavicich
8
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Oslava lesa
V pátek 4. října se žáci naší školy zapojili do
akce Oslavy lesa na Flóře, která se konala v
Rudolfově aleji a na všechny zúčastněné čekalo
zábavně-poučné dopoledne s lesní tematikou.
Lesníci připravili pro děti spoustu her, soutěží a
úkolů, při kterých jim prezentovali péči o les a
přírodu Olomouckého kraje. Na stanovištích si
žáci vyzkoušeli sázet stromky, pracovat se
dřevem, rozeznávat houby, stromy a lesní zvířata.
A nezůstalo jen u obrázků, protože spoustu zvířat
mohli spatřit i naživo. A to například některé
dravce, přes sklo nahlédli do včelího úlu se včelí
královnou nebo si pohladili bloodhounda-psa,
který má ty nejlepší stopařské schopnosti a je
využíván při záchraně a vyhledávání osob.
Společnými silami jsme také s předstihem vyrobili plakát plný obrázků a přírodnin, který zachycoval
práci lesníků během celého roku. Takže už dobře víme, jak velkou zodpovědnost mají lesníci a
vlastníci lesů. Při odchodu nám zahráli myslivečtí trubači, se kterými máme fotku na památku. A tak
jsme si všichni odnesli nejen spoustu zážitků, ale i znalostí, které se nám během školního roku určitě
budou hodit.
Mgr. Monika Kolouchová
Abeceda peněz
Kluci a děvčata z naší 4. a 5. třídy se v rámci výuky finanční gramotnosti účastní tříměsíčního
projektu Abeceda peněz, který vyhlásila Česká
spořitelna. Společně si založili firmu Štědré
Přáslavice, jejímž podnikatelským záměrem je
výroba a prodej vánočních dekorací. V říjnu nás
zaměstnanci naší největší banky pozvali na společné setkání, které pro malé přáslavické podnikatele připravili.
Děti dostaly hned po příchodu slušivé modré kloboučky a pustily se do prvních úkolů. Seznámily
se s některými pojmy z oblasti podnikání,
s nejdražší a nejtěžší mincí světa, s ochrannými prvky bankovek, přemýšlely o zdrojích peněz, rozpočtu, spoření a půjčkách a také si uvědomily, co všechno máme v životě zadarmo – kamarády, lásku,
úsměv, objímání… Všechny tyto nové poznatky děti následně využily při krátkém vědomostním kvízu. Pak už se všichni přesunuli k bankomatům, kde zkoušeli vybrat různé částky peněz.
To nejlepší však na naše školáky teprve čekalo. Byla to návštěva zázemí České spořitelny, kam se jen
tak běžní klienti nedostanou. V pokladně na počítačce a na mincovačce přepočítávali různé obnosy peněz, prohlédli si bankovky zahraniční měny i investiční zlato, a navštívili i místnost s bezpečnostními
schránkami, kam si lidé ukládají své cenné věci.
Na závěr bylo potřeba podepsat smlouvu a zvolit vedení naší nově založené firmy. Ředitelem byl jmenován Sebastian Řezníček, jeho zástupcem Adam Ladman, finančním ředitelem Sára Náhlá a zástupcem finančního ředitele Tomáš Rožman. Česká spořitelna nám zapůjčila pro počáteční „rozjezd“ firmy
částku 3 000, -Kč, a tak bude teď na nás, abychom tuto částku dokázali České spořitelně vrátit a pokud
možno vydělat i další finanční prostředky, které můžeme využít např. na společný výlet apod.
Mgr. Lenka Tozziová
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Kosmická show
Projektový den v ZŠ – Dne 18. 10. 2019 se v rámci
realizace projektu Učíme se pro život-Výzvy Šablony
II, uskutečnil projektový den Kosmická show pro 1. –
5. třídu ZŠ v Zážitkovém kosmickém stanu – vzdělávací program pro žáky o vesmíru.
Děti si pod vedením odborníků z praxe, ve spolupráci
s našimi pedagogy užily zábavné dopoledne a získaly
nové poznatky ve formě interaktivního výkladu o
Zemi, Měsíci a jejich pohybech.
Dále se učily o Sluneční soustavě, kosmonautech a
zvířatech ve vesmíru. Celý program byl obohacen o
kosmické hry a praktické pohybové aktivity „Sluneční soustava“, „Země a Měsíc“, „Lidský kalendář“. Své nové poznatky děti zapracovávaly do pracovních listů v obtížnosti dle věku.
Mgr. Eva Šrámková
Vítání občánků
Letošní druhé Vítání občánků v Přáslavicích se konalo v sobotu 19. 10. 2019. Starostka obce Ing. Jitka
Ivanová přivítala, za hojné účasti ostatních členů rodin, nové občánky.
Fotografie pořídil pan Ivo Kotas. Kulturní vystoupení si připravily děti ze základní školy pod vedením
paní učitelky Jany Žižkové. Než se nadějeme, budou i tato miminka za pár let možná takové
vystoupení sama připravovat. Přejeme dětem zdraví, štěstí, lásku, krásné dětství a rodičům hodně
trpělivosti při jejich výchově.
Mgr. Jana Žižková

Kdo si hraje, nezlobí!
Kdo si hraje, nezlobí! Naše základní škola se letos zapojila do projektu deskových her a zábavné
logiky. Deskové hry jsou určeny pro žáky, kteří po vyučování navštěvují školní družinu. Scházíme se
každé úterý a kroužek zahajujeme představením nové
deskové hry. Vysvětlíme si pravidla, potom se rozdělíme
do tří skupin a pustíme se do hraní. Hrajeme nejen
klasické deskové hry (např. Dámu nebo Člověče, nezlob
se), ale také hry vzdělávací (Cestujeme po hradech a
zámcích, Moje první Česko, Umí prase létat? Brainbox).
Máme také hry zaměřené na finanční gramotnost
(Obchod, Monopoly) a hry oddechové, u kterých se
odreagujeme a pobavíme. Víme, že na konci kroužku se
musí hry pečlivě uklidit, aby už byly připraveny na naše
další setkání.
A proč chodíme do deskových her rádi?
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„Protože máme nové dobré hry.“ Honza
„Protože se naučíme nové hry, máme hodnou paní učitelku a je tam legrace.“ Tamarka
„A nejlepší hra byla zatím Cestujeme po hradech a zámcích.“ Šimon
Mgr. Monika Kolouchová
Světýlková slavnost
Děti i dospělí se v úterý 5. listopadu sešli před ZŠ A MŠ
v Přáslavicích, aby se pobavili při Světýlkové slavnosti.
Cestou na hřiště nás doprovázely písně ze Včelích
medvídků a na cestu nám svítily pestrobarevné
lampiony, lucerny a baterky. Počasí nám příliš nepřálo,
ale přesto byl náš průvod početný, a tak naše světýlka
rozzářila zamračenou večerní oblohu. Pro žáky ZŠ si
paní učitelky připravily zajímavý program. Jednalo se o
světelnou cestu, kterou museli žáci bez světel úspěšně
projít. Přivítala je polní myška, která seznámila děti se
všemi úkoly, které na ně během cesty čekaly. U moudré
vědmy žáci pomocí hmatu poznávali předměty, které
jsou spojeny s podzimem (pavouk, dýně, netopýr, jablko…), vyzkoušeli si s přesností házet světelnou
koulí do kulatých obručí, odpovídali také na podzimní znalostní kvíz a v neposlední řadě měli za úkol
najít světelné kamínky, které lemovaly naši tajemnou lesní stezku. Na konci se ve tmě podepsali na
kouzelnou listinu a dostali sladkou odměnu. Pro malé i velké byly připraveny dobroty z udírny, punč a
čaj. Nakonec zářily nejen naše lampiony, ale i šťastné tváře všech zúčastněných.
Mgr. Monika Kolouchová
Škola pohybu
Ve středu 6. 11. 2019 v hodině TV k nám přijeli dva trenéři, kteří nám ukázali nové hry, jinou formu
her, které již známe, a pro děti to bylo příjemné oživení klasické hodiny tělesné výchovy. Trenéři byli
překvapení, jak poslušné a nadšené děti tu máme. Největší rozruch způsobila hra „na mrazíka“, kterou
všichni dobře znají, ovšem rozmrazit spoluhráče šlo jen vřelým obětím. Především žákům 5. třídy to
přišlo nereálné, avšak po třech stydlivých kolech to zvládli☺. Věřím, že nadšení dětí bude stále
přetrvávat a společně si nové hry zahrajeme i v následujících hodinách TV.
Klára Buriánková
Turnaj v miniházené
Už druhý školní rok jsme se zapojili do Velkobystřické školní ligy v házené. Formou rozcvičky jsme si
vyšli pěšky a děti byly samozřejmě nadšené☺. Do nové sezóny jsme vstoupili jednak v novém
složení, ale také s uspokojujícím výsledkem. Nováčci v našem týmu se rozkoukávali a v příštím zápase
nám jistě vytřou zrak. Našim nejlepším střelcem byl Domča Řípa, a nejen v bráně skvěle bránil Štěpa
Parák. Další turnaj nás čeká v novém roce, tak držte nám všichni palce.
Za tým házenkářů Klára Buriánková
Sázení stromků
V pátek 8. 11. 2019 jsme se vydali, všichni žáci základní
školy, sázet stromky do Vrtova. Počasí nám přálo. Po
příchodu na místo se nás ujali zaměstnanci obecního úřadu
a vysvětlili nám, proč je sázení stromků důležité pro životní
prostředí, jak pracovat s motykou a označili nám místa, kde
stromky sázet. Děti se s chutí pustily do práce. Společnými
silami se jim nakonec podařilo zasadit až 300 habrů a třešní.
Opravdu všichni zaslouží velkou pochvalu, pracovní
nasazení bylo obrovské.
Mgr. Jana Žižková
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Nezapomínáme
Žáci páté třídy, společně s paní učitelkou Mgr. Lenkou
Tozziovou, uspořádali v prostorách školy výstavu k 30.
výročí Boje za svobodu a demokracii. V průběhu
měsíce listopadu nosili do školy staré hračky, knihy a
jiné, mnohdy vzácné a zajímavé předměty z doby před
„Sametovou revolucí “.
Pro žáky, kteří o 17. listopadu vědí pouze ze
školy nebo z doslechu,
byla praktickou ukázkou
a názorným připomenutím doby, ve které vyrůstali jejich rodiče a prarodiče. Připomněli jsme si to, na co už se
trošičku zapomíná. Tedy události, které odstartovaly nový život v naší
demokratické zemi. Výstavu si měli možnost prohlédnout také rodiče
žáků v době konzultací dne 19. 11. 2019.
Děkujeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy za zapůjčení
exponátů.
Mgr. Eva Šrámková
Naši prvňáci

Naše základní škola se zapojila do jedinečného projektu „Naši prvňáci“, ve kterém v průběhu několika
měsíců Deník zveřejňuje fotografie prvních tříd a také čtenářům postupně představuje jednotlivé školy
z každého regionu. Dne 13. listopadu vyšla v Olomouckém deníku fotografie našich přáslavických
prvňáčků.
Mgr. Monika Kolouchová
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Ukázkové hodiny v ZŠ
Ve středu 6. listopadu byla rodičům žáků 1. – 3.
ročníku nabídnuta možnost, aby se zúčastnili
ukázkových hodin v ZŠ. Rodiče se mohli podívat,
jak jejich děti pracují v českém jazyce, matematice
a v anglickém jazyce, jaké používají pedagogové
metody a formy práce. Poskytly jim také cennou
zkušenost srovnání projevů a zapojení jejich dětí do
vzdělávacího procesu, kterou jinak při domácí práci
s dětmi nemají. V neposlední řadě mohli pak svoje
děti pochválit, jak jsou ve škole aktivní a
samostatné. Této nabídky využila asi jedna třetina
rodičů.
Mgr. Eva Fojtíková

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
V listopadu probíhalo v naší školce téma „Dušičkový čas přišel mezi nás“, ve kterém se děti
seznamovaly se znaky podzimu. Povídali jsme si o tom, jaké můžeme mít na podzim počasí, jaký vliv
to může mít na nás lidi – jak se oblékat, abychom předešli různým nemocem.
Dále k jakým změnám dochází v přírodě, že listí mění barvy a postupně opadává. Také, že se můžeme
setkat se zmrzlými rostlinami, a že zahrádky jsou uklizené a připravené na příchod zimy. Povídali jsme
si také o tom, jak se chystají na zimu zvířátka. Děti si přinesly do školky kostýmy strašidýlek, ve
kterých si vydlabaly svoje dýně.

A nesmíme zapomenout ani na ty naše nejmenší děti, ze kterých se stávají čím dál tím víc šikovnější
školkáčci a přibývají další. Děti od září ušly pořádný kus cesty. Do školky chodí bez slziček, našly si
spoustu kamarádů, na které se těší, se kterými si hrají, a dokonce i společně tvoří.
A když naše děti navštívil na zahrádce ježek, páni to bylo radosti, a jak ho se zaujetím pozorovaly.
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Děti se mohly zúčastnit podzimního kurzu in-line bruslení a také mohli rodiče dle zájmu přihlásit své
děti do zájmového kroužku „Angličtina v pohybu“.
Naši školku navštívilo Divadlo ÚSMĚV Ludmily
Frištenské s pohádkou „Krakonošovo spadané listí“
Za spolupráce ZŠ Přáslavice a Spolkem rodičů a přátel
při ZŠ a MŠ Přáslavice proběhla „Světýlková slavnost“. Nepříznivým počasím, které k tomuto času bezvýhradně patří, jsme se nenechali odradit a účast byla
opravdu hojná. Tímto děkujeme „Hospůdce u Kozlíka“
za bohaté občerstvení a všem milým dobrovolnicím,
které v tematických kostýmech připravily pro naše děti
různé soutěže a zábavné úkoly s odměnami.

Dále se děti zúčastnily slavnostního kladení věnců ke Dni veteránů. S vyrobenými vlajkami České
republiky přišly podpořit a poslechnout si děti ze ZŠ, které měly k této události připravený program.

Druhá návštěva divadla proběhla již v Olomouci a
byla určena pro děti z MŠ v ZŠ. Děti navštívily
úžasnou inscenaci „AERO“. V tomto případě se
nejednalo o klasické hrané divadelní představení, ale
o ukázku různých pokusů v podobě tzv. „vzdušné
laboratoře“.
„Co dalšího nás čeká v nejbližší době?“
V prosinci nás čeká Mikulášská nadílka, vánoční
besídky, zpívání koled u vánočního stromu a v lednu
Tříkrálová sbírka.
Za MŠ Přáslavice Daniela Skopalíková
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FOTBALOVÝ KLUB PŘÁSLAVICE INFORMUJE
Nový ročník soutěže v kopané nezačal pro naše
mužstvo vůbec dobře. K prvnímu zápasu jsme jeli
na Sigmu do Hodolan. Přestože jsme věděli, že
tento tým přes léto hodně posílil nákupem nových
hráčů, nedokázali jsme přizpůsobit taktiku proti
soupeři. Ihned na začátku jsme dostali branku.
Neuběhlo ani 10 minut a na ukazateli skóre se
objevilo 2:0. Potom jsme na chvíli zápas vyrovnali a měli dvě gólové šance, míč však v síti
neskončil. Gólů v naší brance přibývalo, a tak
druhý poločas se hrál pod taktovkou Sigmy
Hodolany. Zápas skončil nelichotivých 8:0. Jedno
pořekadlo říká „První vyhrání z kapse vyhání“,
takže budeme v očekávání zápasů příštích.
Ve druhém kole jsme na domácím hřišti přivítali Sokol Příkazy a doufali, že naši hoši se budou snažit
odčinit zpackané utkání z Hodolan. Podařilo se. Výsledek byl 2:1 pro naše mužstvo, a tak největší
radost byla ze získaných bodů.
Utkání s Bohuňovickým „B“ bylo pro nás velkou neznámou. Začali jsme ve vlažném tempu v
pozměněné sestavě a v poločase jsme prohrávali 3:1. Do druhého poločasu nastoupily opory mužstva a
výsledek jsme otočili a vyhráli 3:4.
Ve 4. utkání jsme se doma potkali s SK Šumvald. Před slušnou návštěvou domácích fanoušků se
konečně naše mužstvo rozstřílelo a hladce vyhrálo nad soupeřem 6:3.
Se Sokolem Střelice jsme dvě sezony nehráli, protože hrál nižší soutěž. Zápas byl velmi vyrovnaný,
šance na výhru byly na obou stranách. Nakonec se štěstí přiklonilo soupeři, který vyhrál 2:1.
Šesté utkání s FC Lužice bylo z naší strany opět průměrné. A tak prohra na domácím hřišti 1:3 byla
spravedlivá. Naši hráči se nedokázali vyhecovat, aby otočili utkání.
Do Horky na Moravě jsme jeli s velkými obavami. Je to soupeř, který už má několik let stálou kvalitu
a pohybuje se v horních patrech tabulky. Dá se porazit jen při maximálním výkonu našich fotbalistů. A
protože se tak nestalo, utkání skončilo 3:0 pro FK Horka a my si tak připsali třetí prohru za sebou a
začali se posunovat v tabulce směrem dolů. Po sedmi odehraných zápasech jsme měli hubených 9
bodů. Naštěstí před námi byla tři utkání se soupeři, které v posledních letech porážíme, a tak jsme byli
zvědaví, zda se nám podaří s nimi naplno bodovat a připsat si potřebných 9 bodů.
Podařilo se. Doma jsme porazili Drahanovice těsně 3:2, v Dlouhé Loučce jsme hladce zvítězili 1:4.
Doma jsme si poradili s nováčkem soutěže Novou Hradečnou 3:2. A tak po těchto utkáních s počtem
bodů 18 byl již lepší pohled na umístění v tabulce.
V 11. kole jsme zajížděli za soupeřem do Grygova. Ten byl sice také nováčkem soutěže, ale v tabulce
byl na tom velmi dobře. Hráli velice tvrdě a vůbec nedávali našim klukům prostor na rozehrání.
Kvalita hry byla na naší straně a výsledek v poločase 2:0 pro nás byl velkým příslibem. Ve druhém
poločase soupeř vsadil vše na jednu kartu a chtěl utkání otočit. Našim hráčům disciplinovanou hrou se
podařilo výsledek udržet a připsat si velmi důležité 3 body.
Ve 12. kole nás doma čekal lídr tabulky SK Červenka. Naši hráči hráli velice zodpovědně i takticky.
Zápas byl vyrovnaný, a tak také utkání skončilo 1:1. Urvali jsme soupeři alespoň bod, protože jsme na
penalty prohráli.
V dalším kole jsme zajížděli do Nákla. Toto mužstvo bylo ještě před rokem velkým překvapením
soutěže a téměř postupovalo do vyšší třídy. Ale v letní přestávce se jim klíčoví hráči rozprchli, a tak
jejich výkon byl poloviční. Vyhráli jsme hladce 1:4.
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To soupeř v Blatci byl pro nás tvrdým oříškem. Vždyť tam jsme minimálně dva roky nevyhráli. Hrají
tvrdý a nekompromisní fotbal, což také dokazuje postavení v tabulce. Byli na třetím místě. Zápas
skončil remízou 0:0 a tak jsme si odvezli cenný bod. Penalty jsme prohráli.
V předposledním kole jsme doma očekávali silného soupeře – Sigmu Hodolany. Soupeř budil respekt
(v tabulce tč. 1. místo), ale my jsme zase z prvního kola měli co oplácet. Hra byla velmi opatrná a
vyrovnaná. Soupeř se přece jen ujal vedení. V druhé poločase přidal ještě branku a posílil si tak
vedení. Naši hráči dokázali snížit na 1:2 a v 83. minutě to vypadalo, že body nezískáme. Přesto jsme
si v závěru vytvořili převahu a odměnou byl vyrovnávací gól na 2:2! Protrhli jsme konečně penaltový
rozstřel a vyhráli jej 11:10! To už se začínalo rozsvěcovat pouliční osvětlení☺.
Závěrečné poslední kolo doma jsme odehráli se „sousedem“ v tabulce Sokolem Újezd u Uničova.
Sestava našeho mužstva byla nekompletní, chyběli nám tři opory mužstva včetně brankáře. Z toho
pohledu se nedal očekávat kvalitní výsledek. Utkání bylo průměrné z obou stran. Soupeři se podařilo
dát na začátku druhého poločasu branku. My jsme měli několik příležitostí srovnat, ale míč nikdy
neskončil v síti. A tak jsme prohrou 0:1 ukončili podzimní část naší okresní soutěže.
Jsme na 7. příčce v tabulce se ziskem 28 bodů, skóre 33:33.
František Beláček, předseda FK Přáslavice
Klub

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

FC Sigma Hodolany

16

14

0

2

63:13

42

2

2

2.

SK Červenka

16

14

0

2

59:17

41

2

1

3.

FK Horka nad Moravou

16

11

0

5

54:19

34

0

1

4.

TJ Blatec

16

11

0

5

56:25

33

1

1

5.

Sokol Újezd

16

10

0

6

47:27

31

0

1

6.

Sokol Příkazy

16

10

0

6

68:35

30

1

1

7.

FK Přáslavice

16

9

0

7

33:33

28

1

2

8.

Sokol Střelice

16

7

0

9

21:31

22

0

1

9.

FC Lužice

16

7

0

9

37:41

21

0

0

10.

Sokol Dlouhá Loučka

16

7

0

9

26:60

21

1

1

11.

SK Grygov

16

6

0

10

26:50

17

1

0

12.

Sokol Drahanovice

16

6

0

10

32:61

17

1

0

13.

Sokol Náklo

16

6

0

10

26:43

16

2

0

14.

SK Šumvald

16

4

0

12

26:54

13

0

1

15.

Sokol Bohuňovice "B"

16

4

0

12

32:45

12

1

1

16.

Sokol Nová Hradečná

16

2

0

14

22:74

6

1

1

KLUBOVNA SENIORŮ
Dne 26. listopadu 2019 k nám do klubu seniorů zavítaly seniorky z Velkého Újezdu, jejich logo je
SENIOR KLUB. Přijela paní Zlámalová, paní Dobisíková a paní Kovaříková, aby nám předvedly výrobky, které vyrábí v jejich klubu. Každá seniorka, která byla přítomna, dostala dárek s vánočním motivem. Vyrábí tašky, obrázky, teď hlavně k Vánocům. Seznámily nás, z jakého materiálu to vyrábí,
přivezly nám i věci, které jsme si mohly prohlédnout a zakoupit. Paní Zlámalová vede i kroniku
s fotkami od začátku, jak se začaly scházet a vyrábět moc pěkné a zajímavé věci. V příštím roce je
chceme navštívit, abychom vše viděly na vlastní oči.
Doufáme, že se nám podaří domluvit a že budou mít čas vystavit výrobky na naší prodejní vánoční výstavě v prostorách obecního úřadu v pátek 13. 12. 2019 od 10 do 19 hodin, aby i ostatní viděli, jaké
nádherné výrobky tvoří.
Za seniorský klub Věra Vodičková
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A NĚCO NAVÍC
Hejtman Ladislav Okleštěk se setkal s válečnými veterány
12. 11. 2019

S válečnými veterány, kteří se účastnili bojů v 2. světové válce i novodobějších konfliktů, se v pondělí
11. listopadu setkal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Region si tak připomněl Den
válečných veteránů, jehož symbolem je vlčí mák.
Vzpomínkového aktu v Klášterním Hradisku se
zúčastnilo zhruba sedm desítek vojáků, kteří prošli
válečnou vřavou.
„Symbolika červeného květu vznikla jako uctění
památky obětem první světové války a postupně byla
použita i pro válečné veterány druhé války a všech
dalších ozbrojených konfliktů. Pro mě má rudý kvítek
ještě jedno poselství – že odkaz válečných veteránů
bychom měli zachovávat v jakékoli roční době, ať už
padá sníh nebo raší pupeny,“ uvedl během pietní
vzpomínky Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Zástupci kraje i armády poděkovali válečným veteránům za účast v boji a minutou ticha uctili památku
těch, kteří ve válce zahynuli. Hejtman navíc ocenil všechny druhoválečné veterány a také těžce
zraněného novodobého válečného veterána z Afghánistánu praporčíka ve výslužbě Lukáše Hirku.
Všichni dostali medaili Olomouckého kraje.
Další vzpomínkové akce se v pondělí dopoledne konaly po celé Olomouci. Hejtman položil květiny k
památníkům obětí 1. světové války, letců 2. světové války a také americkým letcům na ústředním
hřbitově.
Náměstek hejtmana Jiří Zemánek se zúčastnil pietního aktu u památníku osvobození Rudou armádou v
Havlíčkově ulici, náměstek Pavel Šoltys na vojenském hřbitově v Černovíře a náměstek Petr Vrána se
poklonil obětem světových válek ve Svatoplukově ulici v Řepčíně.
(Převzato ze stránek Olomouckého kraje)

Mezi oceněnými byl i pan Josef Turek st. z Přáslavic.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PROSINEC
Marie Langerová
Jarmila Langerová
Milada Urbášková
Jozef Gazdag
Jiří Bednařík
Libuše Golová
Ladislav Číhalík
Vladimír Kutra

LEDEN
89
86
82
81
70
70
65

Emma Benešová
Blažena Kubáčová
Jan Hausner
Jarmila Kutrová
Jarmila Konopková
Anna Rohlová
Antonín Barčík
Pavel Michalík

92
87
85
84
83
75
70

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Jakub Zlámal
David Vicenec
Valérie Xenitidu
Vítáme nové občánky!

Břetislav Jahn
Budeme vzpomínat!

A K C E V O B C I: PROSINEC – LEDEN
pátek
čtvrtek
čtvrtek
úterý

13. 12.
19. 12.
26. 12.
31. 12.

sobota
neděle

4. 1.
12. 1.

Vánoční výstava
Obec+ ZŠ+MŠ+MC Motýlek
Vánoční setkání u stromečku
Obec+ZŠ+MŠ
Štěpánská zábava
T. Kopečný a spol.
Silvestr u rybníčka v Drontlíku
+ ohňostroj na hřišti
Obec
Novoroční turnaj ve florbale
TJ Sokol
Tříkrálová besídka
Obec+ZŠ+MŠ

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ

DOBA
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PROSINCOVÉ POZVÁNKY
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