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„Chcete roušky?“

„Máte roušky?“

„Šiju roušky!“

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Ještě na konci února jsem se těšila, jak Vám budu s velkou radostí psát o plánované
opravě státní panelové silnice Přáslavice – Lipník nad Bečvou, a to poprvé od jejího
vybudování v roce 1964! Plánovala jsem Vám ukázat nová parkovací stání, konečně
moderní nasvětlený přechod pro chodce, modernizované zastávky atd. Bohužel jeden
malý neviditelný a zákeřný virus udělal v našich plánech pořádné škrty.
Setkáváme se poprvé ve svých životech s novou, neznámou situací. Málokdo
pamatuje zavřené školy, služby i hospody dohromady. Opatření, která nařizuje vláda,
jsou tvrdá a nezbytná a čas ukáže, zda účinná. Jaro 2020 už bude navždy zapsáno
v naší paměti jako čas, kdy jsme museli ze dne na den změnit své zvyky a postupy a
zapomněli jsme na sledování změny času, jarní slunce i noční mrazíky. Některým z nás se svět smrsknul na 4 stěny
bytu. Buďme prosím trpěliví a dodržujme nejen tady v obci všechna doporučení, abychom se zase mohli společně
setkávat. Chraňme seniory, právě teď máme příležitost naučit je práci s moderními technologiemi, potěšit je krátkým
telefonem nebo jim zaběhnout pro léky. Občané, kteří potřebují pomoci s nákupem nebo zajistit léky se mohou bez
obav obrátit na obecní úřad, který může pochůzky zajistit.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří nám ušili a poskytli pro
naše seniory roušky, kterých jsme roznesli více jak 300 ks a budeme v tom i nadále pokračovat. Obci se podařilo
zakoupit pro všechny rodinné domky desinfekci na ruce i povrchy, která bude díky členům SDH postupně
distribuována do domácností.
I přes virus a všude přítomné zprávy o nemoci COVID-19 však některé věci na světě mají svůj řád. Příroda se neptá
na viry, ale na činy. Stromky zasazené v Sušírně je třeba ošetřit a dosadit. Na mýtinách ve Vrtově, kde byly stromy
nakažené kůrovcem vloni vytěženy, je třeba vysadit nové buky, habry a javory. V průběhu měsíce dubna budeme
informovat o potřebě zdatných dobrovolníků, kteří by je pomohli za přísných protivirových podmínek vysadit.
Očekávám, že Obec Přáslavice přijde vlivem současné situace o část příjmů a z toho důvodu budeme muset některé
akce pozdržet nebo přesunout na rok 2021. Přesto se budu snažit, aby se ještě v roce 2020 alespoň dokončilo veřejné
osvětlení v lokalitě Vilky II, opravily chodníky v části Vilky I a opravila cesta v Sušírně. Podařilo se nám získat
příslib dotace na úplně novou zahradu ve školce na Sídlišti a netrpělivě čekáme, jak dopadne žádost o dotaci na
rekonstrukci školy.
Vážení spoluobčané z Přáslavic a Kocourovce! Těším se s Vámi na setkání na fotbale, v hospůdce nebo na nějaké
jiné společné akci. Těším se na dobu „po“. Ale ještě si musíme počkat a opakovat: „Spolu to zvládneme!“
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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VÍTE ŽE…
OBECNÍ ÚŘAD PŘÁSLAVICE – do odvolání PRO VEŘEJNOST ZCELA UZAVŘEN.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na číslech: 587 408 870 nebo 733 624 151 nebo e-mailem
obecpraslavice@email.cz
Pokud můžete, sledujte naše webové stránky, facebook a také vývěsku před obecním úřadem, kde se
snažíme veškeré důležité informace aktualizovat. Děkujeme za pochopení.

SBĚRNÝ DVŮR – momentálně UZAVŘEN – ve středu 15. 4. bude opět v provozu.
SVOZ BIOODPADU dle plánu svozu začne probíhat od 3. 4. a dál co 14 dní vždy v pátek.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – dubnový termín ještě upřesníme.
POŠTA PARTNER – otevírací doba:
tel.: 587 407 165

pondělí a středa
úterý, čtvrtek a pátek

13.00 – 16.00 hodin
8.00 – 11.00 hodin

ORDINAČNÍ DOBA MUDR. PETRA KELLERA – vzhledem k pandemické situaci MUDr. Peter
Keller oznamuje zkrácení ordinační doby s platností od 30. 3. 2020:
pondělí a čtvrtek
7.30 – 12.00 hodin
úterý a středa
11.30 – 16.00 hodin
pátek
7.30 – 12.00 hodin
Nadále platí všechna omezení, která zveřejňuje vláda ČR.
Telefonní spojení: ordinace Velký Újezd 585 358 173 – pondělí, středa, čtvrtek, ordinace Přáslavice
731 930 568 – úterý a pátek.
MUDR. PETR VYMLÁTIL, zubní ordinace – kontakt: 739 634 210.
MUDR. MARIE KLEINOVÁ, dětská lékařka – kontakt: 739 200 258.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – do odvolání UZAVŘENY.
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DĚNÍ

V OBCI A

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

OBECNÍ PLES – 1. 2. 2020
Již předprodej vstupenek avizoval zájem občanů o náš obecní ples, a to nás samozřejmě těšilo.
Příprava plesu není nic jednoduchého, i když se tím zabýváte už několik let a „máte jako že
zkušenosti“. Vždy se může něco „zamotat“ a veškeré úsilí je „v čudu“. Zajistit občerstvení, program,
kapelu, oslovit sponzory, požádat o pomoc spolky při obsluze prodejních míst atd. A pak nastane
hodina „H“ a vy musíte doufat, že všichni, co něco slíbili, že to taky splní a že to všechno klapne.
Já doufám, že to tak dopadlo a všichni přítomní byli spokojení. V kulturním programu je potěšily děti
svým tanečním vystoupením pod vedením Hany Kopřivové, úžasné byly taneční vstupy
profesionálních tanečníků manželů Ceklových se standardními tanci a děvčata z ADORY Dance
Group – kabaretní tanečnice, ty svými tanečními vystoupeními oslnila hlavně mužské osazenstvo.
Kapela YANTAR BAND hrála parádně, prý to chtělo víc „lidovek“ – tak to až příště. Fotokoutek měl
napilno, tombola výhercům rozjasnila tváře, řízky ubývaly a snad i chutnaly. Pivo, víno, panáčky a
také něco sladkého ke kafíčku – všeho bylo dost. Byla cítit příjemná pohodová atmosféra, a snad to tak
nepůsobilo jenom na mně. Co dodat? Díky všem, co pomohli a nezklamali a splnili, co slíbili. Budeme
se opět těšit na další spolupráci.
(mg)
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Rok se s rokem sešel, a to pro Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Přáslavice
znamenalo opět se pustit do příprav
velkolepého karnevalového reje. Dne
15. 2. 2020 pak všechno vypuklo.
S výzdobou sálu nám jako každý rok
pomohly děti ze ZŠ a MŠ pod vedením
třídních učitelek. S potěšením pak za
organizátory musíme říct, že v letošním roce se z řad rodičů přihlásilo k
chystání sálu a dalších pomocných
prací mnoho tatínků, maminek a starších sourozenců.
Účast místních i přespolních návštěvníků je rok od roku vyšší. Letos jsme dokázali rozproudit na 200
platících návštěvníků + masky měly vstup zdarma. Děti snad ani nešly spočítat ☺.
Zahájení letošního karnevalu patřilo malým tanečnicím naší školky, které pod vedením Martina
Matýska z Tanečního klubu Olymp Dance předvedly své vystoupení. Následovalo vystoupení dětí 1.
stupně ZŠ, které rovněž předvedly svou sestavu nacvičenou pod vedením Martina Matýska. Po tomto
tanečním začátku jsme se pak všichni vrhli do bohatého karnevalového programu. Starší i mladší děti
si užily den plný zábavných soutěží a moderního tance. 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 nejen dětem udělaly obrovskou radost.

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. Pořadatelé v letošním roce zvolili jako téma „Smajlíky“, a tak se většina výrobků sešla
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s tímto motivem. Jako již obvykle nechyběl koutek s bramborovým salátem, řízky a točeným pivem.
Kromě drobného občerstvení bylo možné zakoupit nealkoholické nápoje či kávu.
Stejně jako v minulých letech celý výtěžek karnevalu putuje na konto SRP při ZŠ a MŠ Přáslavice. Je
nám velkým potěšením, že v letošním roce byl výtěžek zase o něco vyšší než v předchozím roce.
Z těchto prostředků pomáháme hradit našim dětem kulturní a sportovní program, dopravu za
mimoškolními aktivitami apod. Ačkoli druhé pololetí letošního školního roku vzhledem
k epidemiologické situaci dětem moc aktivit nedovolí, přesunou se prostředky v plné výši do dalšího
školního roku.
Za organizátory děkuji všem, kteří se podíleli na uspořádání letošního karnevalu, účastníkům za
návštěvu a dětem za jejich úžasnou radost z karnevalového rejdění. Budeme se na vás těšit při dalších
akcích pořádaných našim sdružením ☺.
Lenka Burešová
SPONZOŘI:
AUTOČALOUNICTVÍ PETR RUBÁČEK, AUTODÍLNA VLADIMÍR KUTRA, DAVID LANGER
ELEKTRO, DIRBÁKOVI, DROGÉRIE DOSOUDILOVÁ, FRESH FRUIT MORAVIA, HOPI POPI
a.s., HOSPODA U KOZLÍKA, JIŘÍ KOCMAN, JOSEF SKOPALÍK – MONTER GROUP,
KADEŘNICTVÍ PŘÁSLAVICE – LUCIE DOPITOVÁ, MANŽELÉ VODIČKOVI, MANŽELÉ
VYSLOUŽILOVI, MARKHOUSE, s.r.o., MICHAL REICHEL, MŮJ OBCHOD JIŘÍ DOČKAL,
NGUYEN THI HONG, OBEC PŘÁSLAVICE, OBEC SVÉSEDLICE, OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ,
s.r.o., PAVEL MIKULKA, PRAMEKO.TOOL, RD DOMY DAKOSTA, RENOMONT služby, s.r.o.,
SDH PŘÁSLAVICE, SKI AREÁL HLUBOČKY, STAVEBNÍ FIRMA JAHN JOSEF, SVATEBNÍ
AGENTURA ELBEA LUCIE BILANOVÁ, VEKA NOSÍTKO, VINOTÉKA „MODRÝ HROZEN“,
VÝŠKOVÉ PRÁCE KADLČÍK, WALTR STROJE LUDVÍK CHODIL.

HASIČSKÝ PLES
Hasičský ples, s již dlouholetou tradicí, se v letošním roce uskutečnil na velkém sále Víceúčelového
centra v Přáslavicích v sobotu 22. 2. 2020. Na hudební skupinu GAMA, která nás provázela celým
večerem, byla slyšet chvála ze všech stran. Repertoár mají široký, takže nadšení byli nejen milovníci
dechovky, ale i posluchači rockové hudby. Hostů bylo opravdu velké množství, a tak není divu, že
víno a pivo teklo proudem. Na své si také přišly mlsné jazýčky, pro které byl připraven bohatý bufet.
Vynikající zákusky, chlebíčky, jednohubky a samozřejmě pořádný řízek. A co by to byl za ples, bez
vystoupení našich hasičů a hasiček? Kdo by čekal klasické taneční představení, hluboce by se mýlil,
jednalo se totiž o scénky ze známých filmů. Nechyběla Pobřežní hlídka, Pat a Mat nebo legendární
Slunce seno „Furt králíka, každej den máme králíka, ani Pinďa to už nežere. Viď Pinďo, že už taky
nechceš králíka…“ Závěr pak patřil neodolatelné Baby, která rozhodně neseděla v koutě. Podle
ohlušujícího potlesku na konci se vystoupení opravdu povedlo.
Chtěla bych poděkovat nejen těm, kteří se podíleli na přípravách plesu, ale také všem, kteří se ho
zúčastnili, a tím podpořili naši činnost. Přeji Vám klidné dny ve zdraví a doufám, že se v příštím roce
opět společně sejdeme na hasičském plese v Přáslavicích.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová
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BUKOVANSKÉ DIVADLO: NÁŠ OTEC JOSÉ
Divadelní spolek Bukovany uvedl v Přáslavicích v neděli 8. března lehkou komedii pražského autora
Martina Sládka Náš Otec José. Připravená místa (bylo jich 60) v divadelním sále (malá tělocvična☺)
byla téměř obsazená zvědavými diváky. Takovou účast jsme tu ještě neměli!
Divadelní komedie vyprávěla příběh o zlodějíčkovi, kterého omylem místní považovali za nového
faráře, na kterého čekali. Vůbec netušili, že je to někdo úplně jiný, a i falešný farář se musel zhostit své
role tak, aby nikdo nic nepoznal. Spousta legračních scének rozesmála publikum, a o to vlastně šlo.
Uvolnit se a prožít příjemné odpoledne. Atmosféra byla velmi dobrá, lidi se bavili a herci taky.
Drobné občerstvení ještě podpořilo dobrou náladu. Bukovanským ochotníkům děkujeme za krásné
nedělní odpoledne a budeme se opět těšit na návštěvu u nás v Přáslavicích.
(mg)

MDŽ PRO SENIORKY
Mezinárodní den žen! Tento mezinárodní svátek, který připadá na 8. březen, si mnozí spojují výhradně
s dobou komunismu, ale svátek má svůj původ v mnohem dřívější době. Měl pomáhat v boji za práva
žen, a to především za právo volit! Nejedná se tedy o žádný socialistický přežitek, ale o smysluplný
svátek, na který by se nemělo zapomínat, a určitě je správné, že se i u nás vrátil v roce 2004 jako
významný den do kalendáře.
Obecní úřad v Přáslavicích v čele se starostkou paní Ing. Jitkou Ivanovou se rozhodl pozvat seniorky
na setkání právě u příležitosti svátku MDŽ. Naše občanky seniorky byly mile překvapeny, když na
vývěsce před OÚ, či na dveřích obchodů, četly kreativně vyvedenou pozvánku na oslavu MDŽ pro
seniorky konanou dne 10. 3. 2020 – v úterý v 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Přáslavice. Většině
z nás vrtalo v hlavě slůvko „S PŘEKVAPENÍM“, co si budem povídat, jsme ženské zvědavé. Jaké asi
překvapení nám, dříve narozeným, obecní úřad přichystal? Spekulovalo se různě, že by byl pozván
nějaký hudebník či bude nějaký jiný kulturní program. Slyšet bylo i cituji: „Že by třeba pozvali
striptéra?“ Troufám si tvrdit, že tak hojnou účast ani paní starostka se svým týmem neočekávala.
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Zasedací místnost se zaplnila do posledního volného místa. Na stolech měla každá seniorka 2 zákusky,
2 zdravé cereální chlebíčky, kdo chtěl, mohl si dát kávu, ve džbáncích vínko bílé i červené
(mimochodem vynikající), a samozřejmě nechyběla minerálka, neboť je třeba dodržovat pitný režim.
Paní starostka Ing. Jitka Ivanová nás všechny pozdravila a poté nám představila „PŘEKVAPENÍ”,
mladého, sympatického, sportovně vyhlížejícího i sportovně oděného muže, pana Bc. Jana Doležela.
Sportovní trenér a instruktor FIT centra a výživový poradce pan Doležel nám s úsměvem sdělil, že
není žádný striptér a zároveň se podivil, proč nejsme také ve sportovním, že bychom si mohli všichni
společně zacvičit. My jsme byly všechny vesměs společensky oděné a i kdybychom nebyly, nevím,
zda by se v plné zasedací místnosti dalo cvičit, to by bylo už na malý sál! Přednáška spočívala ve
zdravém stravování a pohybu seniorů. Pan přednášející nám učební látku promítal a zároveň odborně
přednášel o výživě, jejím složení, že má být strava vyvážená a že v žádném případě neplatí rčení
některých seniorů: „Já už jsem starý, já už toho moc nepotřebuji“. To není pravda. Je potřeba jíst
pravidelně, častěji a v menších dávkách, přičemž strava má být upravena tak, aby každému
vyhovovala, což je vždy individuální. Neméně významné je i dodržování pitného režimu. Starší lidé
nemají často pocit žízně, tak nepijí, a to pak může mít za následek dehydrataci organismu.
Přednáška byla velmi poučná a podaná na profesionální úrovni, ale upřímně, pro nás i velmi
zdlouhavá. Troufám si říct, i podle reakcí přítomných, že pro většinu byla vnímána spíše jako
přednáška pana profesora vysokoškolským studentům, čili našimi slovy – místy příliš učeně, než pro
nás, seniorky. Pan Doležel je jistě odborníkem na slovo vzatým a chtěl nám předat co nejvíc informací,
ale čas běžel a už i paní starostka jej malinko „popoháněla“, aby to zkrátil. Seniorky mu poděkovaly
potleskem, paní starostka taktéž, a předala i dárek – knihu o Přáslavicích. Poté následovalo předání
velice hezkého a praktického dárku nám všem seniorkám, v podobě froté ručníku žluté barvy, barvy
jara se znakem obce Přáslavice. Velice milé překvapení. Je na místě za nás za všechny seniorky
srdečně a upřímně poděkovat paní starostce Ing. Jitce Ivanové a všem, co se na uspořádání této akce
podíleli. Odpoledne pro seniory míváme každoročně v měsíci květnu, ale MDŽ pro seniorky v
zasedací místnosti OÚ Přáslavice je letošní novinka, velice kladně hodnocená! V koutku duše se
budeme těšit, že toto setkání u příležitosti MDŽ nebylo posledním a věříme, že se opět sejdeme v
příštím roce, pokud situace a zdraví dovolí, v což nezbývá než pevně doufat.
Hana Černochová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Škola nanečisto
V úterý 18. 2. jsme se už podruhé mohli těšit
na předškoláky, kteří navštívili naši školu a
vyzkoušeli si, jak to funguje v opravdové
školní třídě. V úvodu hodiny dostali školní
rozvrh s předměty, které je během 45 minut
čekaly. Děti si vyzkoušely v českém jazyce a
v matematice práci na interaktivní tabuli,
počítání, doplňování a spoustu dalších zajímavých úkolů. V pracovních činnostech lepily zvířátka do farmy a v hudební výchově zpívaly písničku: „Kdo jsi kamarád“. Budoucí
prvňáčci byli opravdu moc šikovní a těšíme se
na ně v novém školním roce.
Mgr. Jana Žižková
Návštěva profesionálních hasičů v ZŠ
V pondělí 24. 2. naši školu navštívili 2 členové HZS Olomouc,
aby dětem z 2. a 3. ročníku představili preventivní program
„HASÍK“.
Nejprve formou rozhovoru zjišťovali, jaké mají děti s hasiči
zkušenosti – některé děti viděly, jak likvidují sršně. Pak si s žáky
zopakovali všechna čísla tísňového volání a vysvětlili si, jak
postupovat při telefonování na číslo 150. Dětem se velmi líbil
podrobný popis zásahu. Hasiči předvedli, jak se oblékají a k čemu
jednotlivé kusy vybavení a výstroje slouží.
Další součástí tohoto programu bylo „Jak se chovat při požáru?“
Nejprve hasiči dětem vysvětlili, co dělat, kdyby v jejich domě
nebo bytě byl cítit kouř.
Naše žákyně 3. třídy se
pak velmi statečně zhosstila úkolu celou záchrannou akci názorně předvést.
Na závěr členové HZS nechali děti, aby si vyzkoušely dýchací
přístroj a různé části výstroje a pozvali nás na návštěvu do
požární stanice v Olomouci – Povelu.
A jaké si děti odnesly zkušenosti?
„ŘÍKALI NÁM, ŽE KDYŽ VOLÁME HASIČŮM, MÁME
HLAVNĚ ŘÍCT CO, KDO A HLAVNĚ KDE.“
„DOVĚDĚLA JSEM SE, ŽE HASIČI MAJÍ OBLEČENÍ
NEPROMOKAVÉ A ŽE SE NEPOPÁLÍ OD OHNĚ.“
„LÍBILO SE MI, ŽE OCHRAŇUJÍ TAKÉ PŘÍRODU.“
„TEĎ UŽ VÍM, ŽE SDH JE SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ A ŽE HZDS JE HASIČI ZÁCHRANNÁ SLUŽBA.“
Tak doufejme, že nově nabyté informace budou umět v dalším
životě použít!
Mgr. Eva Fojtíková
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III. turnaj v miniházené
V předposledním turnaji nás čekala, podle mého názoru
jedna příjemná novinka. Hrací doba byla 8 minut a rozhodčí
nepočítali skóre. Na první pohled to může znít divně, ale je
to vlastně úplně naopak. Tahle změna, myslím si, by u dětí
(celkově) měla vytvářet kladnější vztah k pohybu. Nedochází potom k situacím, kdy se dohadují, navzájem se
obviňují apod.
Našemu týmu se velmi dařilo. Převahu jsme měli ve většině
zápasů. V týmu jsme měli dvě děvčata, která se nebála střílet
na bránu. Domča Řípa opět nastřílel branek nejvíc. Při
vyhlášení každý tým dostal sladkou odměnu a my
nepřestáváme trénovat.
Klára Buriánková

Kroužek
Hejného
matematiky
Žáci první třídy se poprvé seznámili s Hejného metodou, která
upevní naše předchozí
znalosti z matematiky.
Učíme se zábavnou
formou, debatujeme,
hrajeme si a skládáme.
Cílem Hejného metody
je, aby se děti učily
matematiku s radostí.
S využitím předchozích a každodenních
životních situací si budují matematická schémata, díky nimž objevují principy fungování
matematiky.
Metoda rozvíjí logické
myšlení, na řešení matematického úkolu přijdou děti samy, hravou
formou, s využitím
mnoha zajímavých pomůcek (např. autobus, geodesky, krokovací pás, skládání staveb z krychlí, špejle, pracovní karty aj.)
„Výuka matematiky s využitím metody profesora Hejného dokáže žáky aktivizovat, zvýšit pro ně
atraktivitu učiva, vylepšit pracovní i emoční atmosféru ve třídě a podpořit pozitivnější vnímání
matematiky,“ říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
Mgr. Monika Kolouchová
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
❖ Grónská zem
Tato úžasná písnička od Jaromíra Nohavici nás provázela při dobrodružné expedici na severní pól.
Děti se seznámily se zvířátky, která tyto končiny obývají a nepřestávaly se divit, jak se někteří
živočichové dokážou přizpůsobit takto nehostinným podmínkám.
❖ Lyžařský kurz
Letošní zima bohužel nenabídla dětem příliš vhodné podmínky k zimním radovánkám. Přesto
sjezdovky ve Ski Areálu Hrubá Voda byly kvalitně zasněžovány a upravovány, a proto se mohly děti
z MŠ účastnit lyžařského výcviku. Ten pro nás každoročně zajišťuje lyžařská škola Newman School.
V tomto školním roce byl o lyžování velký zájem. Kurz absolvovalo jedenáct dětí z MŠ v ZŠ.
❖ „Proč medvěd v zimě spí a zajíc mrzne v závějích?“
V dalším tematickém bloku, který volně navazuje na listopadové téma „Proč si zvířátka chystají svá
doupátka?“ jsme si vyprávěli o tom, jak zvířátka tráví zimu. Děti si uvědomily, že je potřeba zvířatům
a ptáčkům, jež v zimních měsících zůstávají v našich končinách, pomáhat více než jindy. Proto jsme
také vyrobili krásná krmítka a ptačí zob a rozmístili je na školní zahrádce i v blízkém okolí MŠ.
❖ Návštěva Sluňákova
Na počátku března děti navštívily Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce v Horce
nad Moravou. Zde se účastnily dvou výukových programů. Třída Muchomůrek absolvovala program
„S panem Kaprem pod vodou“. Děti se s průvodcem panem Kaprem „ponořily“ pod hladinu a
seznámily se s dalšími obyvateli rybníku a řek. Veverky se pak zúčastnily programu „O smutné lesní
princezně“. Zde se děti hravou formou naučily, jak od sebe rozeznat plasty, sklo, papír a nápojové
kartony, a jak a proč je důležité tyto odpadky třídit.
❖ Zajíček Chlupáček
Dalším výletem za poznáním byl edukační program O zajíčkovi Chlupáčkovi ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci. Zajímavostmi ze zvířecího života nás provedl zajíček Chlupáček, který mimo jiné
proměnil děti ve zvířecí detektivy a naučil je poznávat pobytová znamení živočichů, se kterými se
mohou v přírodě setkat. Celý program probíhal v prostorách expozice Příroda Olomouckého kraje.
Zuzana Tlačbabová
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Divadlo Rukavička
Dne 19. 2. 2020 se děti zúčastnily maňáskového divadla, které se konalo v budově MŠ na sídlišti.
Děti shlédly pohádku, která nesla název „O rukavičce“, a seznámily se pomocí maňásků s některými
volně žijícími zvířaty jako například s medvědem, liškou, zajícem atd.
Celé divadlo bylo zpestřeno a doprovázeno hudbou se zpěvem, ke kterému se přidávaly i šikovné
hlásky našich dětí. Děti si během divadelního představení osvojovaly základy slušného chování (být
potichu, pěkně sedět, zatleskat), učily se udržet pozornost, a reagovat na různé situace a otázky během
představení. Nutno podotknout, že naše nejmladší děti to zvládly na jedničku.

Karneval
Dne 26. 2. 2020 se děti zúčastnily dětského karnevalu s pohádkou, který proběhl na malém sále
obecního úřadu. Děti se převlékly do krásných kostýmů, a zábava mohla začít.
Karneval začal přehlídkou krásných masek, a hned potom bylo pro děti přichystáno divadlo s
pohádkou, které bylo provázáno různými úkoly a soutěžemi, při kterých se děti naučily nejen
spolupracovat, ale i navzájem se podporovat a byla rozvíjena jejich přirozená soutěživost. Za každé
splnění úkolu byla pro děti přichystaná sladká odměna. Samozřejmě na správném karnevalu nesmí
chybět ani tanec a zpěv. Zpěv byl dokonce jedním z nejoblíbenějších úkolů, protože si děti mohly
zazpívat do mikrofonu.
Karneval byl ukončen společným tanečkem s paní učitelkami, a rozloučením se s divadlem. Věřím, že
si děti z karnevalu odnesly hodně krásných zážitků a vzpomínek, a že si ho pořádně jak se patří, užily.
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na ty úplně nejmladší děti, kterým to také strašně slušelo, a
které si karneval užily s paní učitelkami ve své třídě v MŠ, kde pro ně byla také přichystána spousta
úkolů, zábavy a tance.
Den otevřených dveří
Dne 7. 3. 2020 proběhl od 9:00 do 12:00 hodin v MŠ na sídlišti i v MŠ v ZŠ den otevřených dveří.
Návštěvníci si mohli prohlédnout alba s fotkami z různých akcí z dřívější doby fungování MŠ, ale i
interiéry celé budovy. Nejmladší návštěvníci si mohly obarvit vajíčka, nakreslit si obrázek nebo si
prostě pohrát s hračkami, a rodiče se mohli zeptat na cokoliv, co je zajímalo.
Pro návštěvníky byla přichystána i kniha návštěv, kam se mohli podepsat, napsat nám, jak se jim
školka líbí, anebo nám napsat nějaký pěkný vzkaz na památku.
Kristýna Vagrčková
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Jak nám drak „KORON“ zavřel školku a co vše děti zvládly doma ☺
Po uzavření naší mateřské školy v současné nelehké době jsme navázali
s rodiči našich dětí kontakt přes sociální sítě a posíláme jim různé
inspirace k domácím činnostem s dětmi. Rodiče nám posílají fotky a
videa z těchto činností a děti se čím dál tím více seznamují
s praktickým životem. Zájemcům jsme rozdali omalovánky na téma
„Jak zvítězit nad drakem Koronem“ – ke stažení jsou na stránkách
(https://omalovanky-kukando.cz/blog/drak-koron/), kde se děti zábavvnou formou seznamují s preventivními opatřeními proti nákaze.
Všichni doufáme, že když budeme opatření dodržovat, tak se brzy
sejdeme v naší veselé školce.
Olga Michalíková
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JAK SE CHOVAT V DOBĚ KORONAVIRU
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou (případně používejte antibakteriální gely s obsasahem alkoholu)
Nedotýkejte se neumytýma rukama odličeje
Vyhýbejte se většímu množství lidí
Vyhýbejte se těm, kdo jsou zjevně nemocní
akutní respirační virózou
Snažte se udržovat vzdálenost s lidmi na cca
1,5 – 2 metry
Nepodávejte si s druhými ruku, nelíbejte se
Posilujte imunitní systém kvalitní stravou a
dostatečným množstvím vitamínů (zvyšte
konzumaci ovoce a zeleniny případně dodejte
vitamín C, D), zařaďte do svého programu procházky v přírodě (v místech, kde není zvýšený
počet lidí)
Doma často větrejte
Dopřejte si dostatečnou dobu spánku
Dezinfikujte mobilní telefony a klávesnice i
myši u počítače
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A NĚCO NAVÍC
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SPONZOR
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INZERÁT

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale i další: hudební, divadelní, reklamní...). Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět),
případně sms nebo e-mail. 704 404 825, strapec1@email.cz
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

DUBEN
Růžena Číhalíková
Jiří Vodička
Jaromír Pospíšil
Milan Zadrobílek
Zdeňka Najmanová
Lubomír Dostál
Hana Paráková
Růžena Hliničanová

KVĚTEN
92
83
75
70
70
65

Rostislav Pohanka
Jindřiška Pelikánová
Miloslava Feriančeková
Ivan Arabčuk
Vlasta Hynková

90
85
84
75

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Anna Jílková
Jakub Elsner
Viktor Ploštica
Michaela Ivanová
Mathias Louda
Vítáme nové občánky!

† Eva Bosáková
† Jarmila Kutrová
† Ondřej Bartoněk
† Jarmila Vallová
Budeme vzpomínat!

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

2. 5.
7. 5.
16. 5.
17. 5.
22. 5.
30. 5.

AKCE ZRUŠENY
(KORONAVIRUS – NOUZOVÝ STAV)
Hasičská okrsková soutěž
SDH
Kladení věnců
Obec+ZŠ+AČR
Hasičská soutěž – žáci
SDH
Odpoledne pro seniory + Operetka Obec+ZŠ+MŠ
Čištění Vrtůvky
Obec+ZŠ+MŠ
Dětský den
Obec+spolky
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