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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
vítejte v době krátce „pokoronavirové“, kdy se znovu snažíme vrátit k běžnému
životu, takovému, jaký byl „před“.
Dovolte mi hned v úvodu poděkovat všem pomocníkům, dobrovolníkům, švadlenkám a našim dobrovolným hasičům za pomoc při šití a výdeji roušek, distribuci
dezinfekce a dalších činnostech. Chtěla bych poděkovat všem svým kolegyním a
kolegům na úřadě, kteří, byť v omezenějším režimu, zajišťovali chod úřadu a dostupnost služeb pro občany obce. Poděkování patří i všem spolkům a dobrovolníkům,
kteří zasadili stromky v jarní etapě výsadby ve Vrtově a v lokalitě na samotě za Najmanovým.
Velký a samostatný dík patří pracovnicím naší školní jídelny. Ani jeden den v době nouzového stavu nečerpaly
dovolenou a byť byl běžný život velmi zpomalen a školy a školky zavřené, každý den neúnavně za přísných
hygienických podmínek vařily pro občany a seniory Přáslavic a Mrskles obědy, které stejně neúnavně pan Lízal
rozvážel. Smekám, dámy! Smekám, Olinku!
I když byl úřad otevřen jen v omezeném režimu, pilně jsme připravovali investice a opravy, abychom mohli
s nastávajícím jarem zahájit práce na vylepšení a údržbě obce.
Dokončené jarní investice:
• Nové veřejné osvětlení po cestě za humny obecního úřadu za 668 453 Kč
• Opravena kabeláž a vyměněna světel veřejného osvětlení od rozhledny přes Vilky I. za 637 420 Kč
• 5 nových parkovišť na sídlišti za 976 260 Kč
Dále již bylo dokončeno:
• Vysázeny stromky v lese ve Vrtově a u p. Najmana
• Oprava sklepa a dláždění vedle Hospůdky u Kozlíka ve spolupráci s FK Přáslavice
• Nové šatní skříně pro obecní zásahovou jednotku SDH
• Kompletní rekonstrukce bytu na sídlišti
• Oprava zastávky po větrné smršti na Stádle
• Opraveno zábradlí na mostě k Sušírně, aby bylo bezpečnější pro auta i občany
• Nové podlahy, obložení a nábytek ve 2 třídách mateřské školy na č.p. 18
• Výměna sklepních oken ve 3 bytových domech na sídlišti
• Výměna oken v posilovně
Na letní měsíce je připravena kompletní revitalizace dětského hřiště ve sportovním areálu a rekonstrukce a
rozšíření zahrady v mateřské škole na sídlišti. Největší akcí, která nás čeká, je II. etapa rekonstrukce
elektroinstalace a datových sítí v Základní škole v prvním patře, kde jsou umístěny 4 učebny, školní družina, 2
kabinety, sborovna a ředitelna. Proto se bude vydávat vysvědčení letos už 12. června. Děti ze školky pak budou
využívat jako náhradní prostory hernu v mateřském centru a děti ze školy ve školní družině se budou setkávat
v zasedací místnosti v DPS.
Vzhledem k současné situaci, kde firmy a společnosti nemají vždy dostatek práce a dá se předpokládat i pokles
ekonomiky, i obce obdrží méně peněz, než jsme v prosinci při schvalování rozpočtu očekávali. Jen v Přáslavicích
budou pravděpodobně příjmy nižší o 4–5 milionů Kč za rok 2020. Obce dávají práci místním lidem i regionálním
podnikatelům, proto je nutné se zasadit, aby se příjmy dále nesnižovaly a mohli jsme investovat do obnovy a
údržby věcí v obci.
Ale na závěr mám i potěšující zprávy. Správa silnic Olomouckého kraje připravuje ve spolupráci s obcemi
velkou rekonstrukci státní silnice, a to od vjezdu do Přáslavic až po konec Kocourovce. V přípravě je také
projekt na opravu komunikace Přáslavice – Mrsklesy a cyklostezka Velká Bystřice – Přáslavice.
Vážení spoluobčané, jsem ráda, že máme za sebou náročné období jara 2020 a děkuji vám za soudržnost a
podporu! Společně jsme to myslím zvládli a těším se na setkání s vámi na zahrádce u piva, na hasičské soutěži,
a hlavně na hodech, kde věřím, že se všichni setkáme u zajímavého programu: zahraje hudební skupina
Akvarel, zahraje a zatančí folklorní soubor Dunajec a na závěr nás čeká koncert Martina Maxy. Těším se na vás
22. srpna v areálu obecní zahrady.
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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VÍTE ŽE…
ROUŠKY: I touto cestou Obec Přáslavice děkuje ochotným místním švadlenkám, které nás
zásobovaly rouškami, a které jsme dál mohli zdarma nabízet našim občanům. Zájem o roušky byl
docela velký a my jsme se snažili v co nejkratší době všem vyhovět. DĚKUJEME!
DEZINFEKCE: V měsíci dubnu se obci Přáslavice podařilo zajistit dezinfekci, kterou následně naši
hasiči rozvozili do jednotlivých bytů a nemovitostí v obci. Děkujeme za skvělou spolupráci!
VÝSADBA STROMKŮ: Všechny stromky naplánované lesním hospodářem na podzim 2019 a jaro
2020 jsou vysazeny. Děkujeme tímto všem dobrovolníkům. Celkem bylo vysazeno 5 600 ks listnatých
stromků. V květnu 2020 byla starostka na krajském úřadě podat žádosti o dotace na oplocenky a na
stromky. Čeká nás ještě práce v lese směrem k rybníkům pana Vysloužila: těžba napadených stromů,
příprava ploch a výsadba nových stromků a dále příprava pro výsadbu stromků v lokalitě Hrabalův
důl. Přípravné práce dělají zaměstnanci obce a provádějí také nátěr stromků proti okusu.
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DĚNÍ

V OBCI A

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

NAŠI HASIČI
STAVĚNÍ MÁJKY
Je slunné odpoledne a u hasičské zbrojnice se schází malá skupinka hasičů.
Něco se chystá. Bude se stavět májka! Velitel sboru připraví náčiní a rozdá
úkoly. Jako první se vykope hluboká jáma, do které se májka usadí. A už se
nese. Několik hasičů společně se zaměstnanci obce přináší májku a podpěry.
Předem připravený věnec a břízka hýří všemi barvami. Nechybí také dvě PET
lahve, které šťastní vítězové při kácení májky vymění za lahve něčeho
ostřejšího. Stačí pár desítek minut a májka stojí!
Letošní stavění (30. 4.) sice proběhlo za ztížených podmínek a bez obecenstva, ale to pro naše zkušené hasiče nebylo žádnou překážkou. Pevně
věříme, že při kácení májky se zase všichni společně setkáme.

AKTIVITA NAŠICH HASIČŮ V DOBĚ KORONAVIRU
Sbor dobrovolných hasičů v Přáslavicích získal koncem minulého roku
nové automobilové vozidlo. A díky situaci, která nastala, ho naši hasiči
také hned využili v praxi. První možností, kdy vyvětrali nové auto, byla
jejich účast na kontrolních stanovištích v blízkosti uzavřených zón na
Litovelsku.
Jejich další aktivitou byl rozvoz dezinfekce do domů a bytových domů
v obci. Rozvoz se uskutečnil celkem ve dvou dubnových termínech:
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4. dubna obec přes hasiče zásobila dezinfekcí domácnosti v rodinných domech a 10. dubna domácnosti
v bytových domech. Zde je namístě poděkovat nejen našich hasičům za jejich aktivní přístup, ale také
všem, kteří v této nelehké době pomáhali a pomáhají.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová

KLADENÍ VĚNCŮ – 7. 5. 2020

Sice v malém množství, ale přece jsme se i v koronavirové době s roušky na obličeji v pátek 7. května
sešli u pomníků padlých, abychom uctili památku konce II. světové války při příležitosti Dne vítězství
(1945). U pietního aktu starostku obce Ing. Jitku Ivanovou doprovodili vojáci ze 73. tankového
praporu s velitelem podplukovníkem Ing. Vítem Ducháčkem. Společně položili věnce a květiny
k pomníku a vzdali tak hold padlým obětem. Státní hymnou jsme toto malé setkání ukončili.
Chyběly nám děti ze základní a mateřské školy i místní občané, ale aktuální hygienická opatření
nedovolila účast víc jak 10 osob na tomto setkání.
(mg)
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SÁZENÍ STROMKŮ ve Vrtově a na samotě u Najmanů – duben 2020
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DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE – 30. 5. 2020
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Učíme se doma
Od 11. března vláda kvůli prevenci proti šíření koronaviru uzavřela všechny školy, další den dokonce
vyhlásila nouzový stav. Nikoho z nás by asi nenapadlo, že nás čeká dlouhá domácí výuka. Přestože to
pro žáky a jejich rodiče není jednoduché, snažíme se zvládat celou situaci s nadhledem a dětem učení
doma alespoň trochu zpříjemnit. Na stránkách školy najdou žáci týdenní plány, zajímavé odkazy a
materiály k novému učivu. Své znalosti procvičujeme díky online testům a dalším úkolům, které
hodnotíme slovně i známkami. Díky tomu všichni vědí, jak učení zvládají, případně co je potřeba
zlepšit. V 5. třídě probíhají každý týden online hodiny, ve kterých si naši páťáci opakují český jazyk,
matematiku a anglický jazyk. V ostatních třídách se také pravidelně setkáváme online a probrané učivo
společně procvičujeme. Ale hlavně se zase všichni rádi vidíme! Od 25. května se budou moci žáci
zapojit do vzdělávacích aktivit v naší škole. V září už se určitě sejdeme v plném počtu a snad už
roušky nebudou zakrývat radostné tváře našich žáků, kteří už se jistě moc těší zpátky do lavic!
Vašík (1. třída): „Úkoly mě nebaví, ale plním je. Baví mě online hodina. Nejvíc se těším na děti a paní
učitelku.” Mockrát děkujeme všem žákům a rodičům za spolupráci při domácí výuce!
Mgr. Monika Kolouchová
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NÁŠ KRAJ - 19. TÝDEN 2020
Na Hranicku začala úprava koryta řeky Bečvy. Jde o opatření proti povodním. Souběžně s tím dvě obce
(Černotín a Ústí) připravují velký projekt cyklostezky s atraktivní lávkou pro pěší a cyklisty za 105 milionů
korun. Propojí obě obce a doplní chybějící úsek cyklostezky Bečva.
Více než sto milionů korun rozdělil Olomoucký kraj pro letošní rok na výstavbu a rekonstrukce sportovních
zařízení. Jde o jeden z nosných dotačních titulů v oblasti sportu.
Jednou z obcí, které bude dotace poskytnuta – 400 tisíc Kč, je i naše Obec Přáslavice.
V základní škole vznikne nové krásné multifunkční hřiště.

https://tvmorava.cz/clanek/6025/nas_kraj_-_19._tyden_2020
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Jak nám drak Koron zavřel školku a co všechno děti a rodiče zvládli doma
Tak už se děti a paní učitelky sešly v naší veselé školce. Všichni se těšili a nastoupili s radostí. Během
vynucené přestávky byly paní učitelky s dětmi a rodiči v kontaktu přes sociální sítě a vytvářely náměty
a úkoly pro celé rodiny.
Nově zrekonstruované třídy…

Malá ukázka nabízených činností:
− výroba květinového herbáře
− praktické činnosti – setí semínek zeleniny, sázení zeleniny, zalévání květin – hra na zahradníky
− pomoc dětí v domácnosti při vaření, uklízení…
− výtvarné činnosti – kresba přírodninami (tráva, pampeliška…)
− sledování změn v přírodě
− vtiskování různých přírodnin do plastelíny (listy, větvičky, kamení…)
− rozvoj jemné motoriky – navlékání korálků (náramek nebo náhrdelník pro maminku)
− výtvarné činnosti – srdíčko pro maminku
− kresba pastelkami – kresba rodiny a domečku, ve kterém bydlím
− povídání s dětmi o rodině – umět říct, jak se jmenuji a jak se jmenuje sourozenec, maminka a
tatínek, kde bydlím
− povídání o tom, čím chci být, až vyrostu
− přiřazování předmětů na obrázku k jednotlivým povoláním
− různé pokusy – „Rostliny a světlo“
− rozvoj jemné motoriky – „Kuřátko v obilí“
− pohádka na aktuální téma – „Jak zvítězit nad drakem Koronem“
− seznámení se s některými velikonočními zvyky – „Hrkání“ – pomůcky: řehtačky, vařečky…
− dotváření výrobku dle fantazie – „Velikonoční panáček“ – pomůcky: plechovka s osením –
doručena přímo dětem domů
− „Krabice s překvapením“ – dlouhodobý projekt, děti si posílají poštou krabici, vkládají do ní
obrázek dle vlastní fantazie a koláž vytvořenou z výstřižků z letáku a časopisů, mohou vložit i
drobnou upomínku pro kamaráda
− rozvoj předmatematických dovedností – „Spočítej zvířátka“
− sestavování obrázků dle dějové posloupnosti – „Jak se líhne kuřátko“
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− „Dopis pro seniory“ – rozvoj prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
− „Čajot“ – seznámení se s netradičním druhem zeleniny – nabídka plodu na ochutnání či další
pěstování
− sed, spád do lehu vzletmo – nohy se dotýkají za hlavou země – instruktážní video
− „Sběr papíru“ – prohlubování si poznatků o třídění odpadu
− „O nejlepší čarodějnici, čaroděje a čarodějnickou rodinu“ – seznamování se s tradicí pálení
čarodějnic
− „Jarní pátračka“ – pozorování prvků jara při procházce v okolí bydliště
Rodiče posílali paním učitelkám fotky z průběhu plnění úkolů a s jejich výsledky. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem rodičům za výbornou spolupráci. Myslím, že „koronovou“ situaci jsme
v naší mateřské škole zvládli dobře a teď už je čas na běžný provoz. Všichni dodržují hygienická
pravidla vytvořená pro bezpečný provoz MŠ, a především děti si užívají hry a činnosti s kamarády.
Olga Michalíková
Informace o Mateřské škole
Blížící se konec školního roku je příležitostí k ohlédnutí se za jeho průběhem a k jeho zhodnocení.
Do mateřské školy bylo k 1. 9. 2019 nově přijato 30 dětí od 2 do 5 let. Celkový počet zapsaných dětí
byl 65, tzn., že 35 dětí v docházce pokračovalo. Tak došlo po tříleté přestávce ke znovuotevření 4.
třídy Mateřské školy, která je v provozu již od roku 2013 a střídavě využívána podle aktuálního počtu
zapsaných dětí. Ne všechny nově přijaté děti však k docházce v průběhu školního roku 2019/2020
nastoupily. Především se jedná o děti, které dosáhly věku 2 let k 1. září 2020 nebo o něco později, ale
ne tak zralosti potřebné k nástupu do mateřské školy. Mnozí z tohoto důvodu odkládali nástup až na
jarní měsíce roku 2020 a do toho vstoupila pandemie covid-19 s následným uzavřením Mateřské školy
17. března na celé 2 měsíce. Mateřská škola se sice v pondělí 18. května po těchto dvou měsících
znovu otevřela, ale nástup těchto dětí již rodiče odložili až na září 2020. Důvody u většiny z nich jistě
souvisí se současnou situací, ale ještě nám do této situace zanedlouho vstoupí plánovaná rekonstrukce
v budově Základní školy, která bude zahájena 15. června. Od tohoto data budou 4 třídy Mateřské školy
sloučeny do 3 tříd. V provozu budou 2 třídy v budově Mateřské školy na sídlišti a jedna třída bude
umístěna v Mateřském centru.
Z důvodu mimořádné situace způsobené novým koronavirem byly v současné době zrušeny všechny
tradiční akce MŠ a provoz probíhá za přísných hygienických opatření a výhradně v prostorách budov a
zahrad MŠ a ZŠ, s důrazem na co nejdelší pobyt dětí na čerstvém vzduchu.
Jedna akce přece jen zůstává v plánu, ale v omezeném rozsahu a s dodržováním všech opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR k zamezení šíření infekce. Je to Rozloučení s předškoláky, které je pro
děti významným symbolem ukončení předškolního vzdělávání.
K prázdninovému provozu se k nám přihlásily dosud 3 děti z Mateřské školy v Mrsklesích, se kterou si
vzájemně vypomáháme již řadu let v umísťování dětí v naléhavých případech v době uzavření jedné či
druhé Mateřské školy o prázdninách.
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V době od 4. do 15. května 2020 proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. 2020. Zapsáno
bylo 20 dětí a všechny byly přijaty. Zápis proběhl netradičně, bezkontaktně – elektronicky, poštou,
jako ostatně v té době i jiné věci, například výuka, „návštěva“ lékaře, nákupy… Je to pro nás všechny
nová situace, ve které se všichni stále něčemu učíme. Je to určité vystoupení ze stereotypů, které
nebývá na škodu, posouvá nás dál. Ale ten přímý kontakt ničím plnohodnotně nenahradíme. Těšíme
se, až se se všemi dětmi i rodiči osobně potkáme a poznáme.
Do Základní školy odchází k 1. září 11 dětí a 4 děti se odhlásily z docházky do MŠ z důvodu stěhování
nebo přechodu do MŠ v místě bydliště. Zůstala nám rezerva 2 míst pro děti, které se případně ještě do
podzimu do Přáslavic nebo spádových obcí přistěhují a budou odpovídat kritériím pro přijímání dětí do
mateřské školy. Pro nás to vše dohromady znamená, že 4 třídy Mateřské školy o celkové kapacitě 72
dětí budou opět plné☺.
O tom, co se celý rok v Mateřské škole dělo, jste se průběžně dozvídali ve Zpravodaji v článcích p.
učitelek doplněných fotografiemi, od září až do dneška, od zářijové Drakiády až po nynější práci
s pohádkou „Jak a proč nám drak Koron zavřel školku“. A nebylo toho málo! Všichni bychom byli
určitě rádi, kdyby nám už žádný „drak“ školku nezavíral, aby to zde opět naplno žilo od září až do
června. Můžeme k tomu každý alespoň částečně přispět svojí zodpovědností a ohleduplností.
Eva Spurná, vedoucí učitelka MŠ

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
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SPONZOR
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Tisková zpráva
Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil
v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu.
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího
zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z
nás v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o
více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i
kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí
se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle
vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad,
který lze recyklovat nebo jinak využít a na skládku ukládat jen minimum směsného odpadu, nejvýše
však 10 %. A obce i jejich občané se na to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu.
Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je
třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a
snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak
mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i
přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 118 obyvatel, což je
v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů
rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků,“
říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších
statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde
je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na
jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití pro výrobu nových produktů nebo jako
zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí
– každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody,
šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci
obalových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Výsledky 2019, grafy a tisková zpráva jsou ke stažení zde:
https://www.uschovna.cz/zasilka/YE4SPTK9FE3T5D82-E9N
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205,
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
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ČERVEN

ČERVENEC

Jana Kubáčová
Jarmila Zemčáková
Jana Kummerová
Libuše Hrošová

80
70
70
65

Anna Bílá
Milada Bednářová
Přemysl Pazdera
Zdeňka Kurková

87
84
65
65

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Kristián Rubáček
Timon Kopp

† Anežka Jahnová
† Miloslava Feriančeková
† Rostislav Pohanka
† Františka Hradilová

Vítáme nové občánky!

Budeme vzpomínat!

A K C E V O B C I: ČERVEN - ČERVENEC
sobota
sobota

27. 6.
25. 7.

Pohárová soutěž pod záštitou starostky
obce Přáslavice
Diskotéka
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