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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
Přelom června a července byl u nás zpestřen příjezdem našich „družebních“ přátel.
Hasiče navštívili bratři z SDH Přáslavice na Vysočině a zúčastnili se soutěže o pohár
starostky, aby ukázali své umění v požárním sportu. Prodloužený červencový víkend
zpestřil příjezd partnerů ze Sokola Daleké Dušníky a jejich účast na fotbalovém
turnaji našeho fotbalového klubu.
Obou těchto akcí jsem se v mé nové roli zúčastnila poprvé a byla jsem překvapena
přátelskou atmosférou. Važme si této společné tradice setkávání, zážitky a
vzpomínky jsou k nezaplacení. Děkuji všem lidem od hasičů i fotbalistů, že se zasloužili na udržování této
bohulibé tradice.
Prázdninová doba svádí k pomalejšímu tempu. Ale to si nemůžeme dovolit, největší akcí letošního léta a
podzimu je rekonstrukce budovy Základní školy na č.p. 18. Podařilo se nám získat dotaci na obnovu všech
vnitřních prostor – školních tříd, kabinetů i ostatních prostor.
Celá rekonstrukce bude stát více než 9 milionů Kč.
Co se o prázdninách děje ve škole?
• Kompletní rekonstrukce elektroinstalací v prvním patře a celém suterénu
• Nové osvětlení, nové zásuvky a vypínače
• Nové rozvody datových sítí pro internet a možnosti moderní výuky
• Videotelefony v každé třídě pro větší bezpečnost žáků i učitelů
• Nové zvonění a školní rozhlas
• Nové podlahy ve třídách
• Nový nábytek ve třídách
• Nové omítky a kompletní výmalba školy
• Nové obložení na chodbách
A co nás čeká na podzim 2020?
• Výměna oken v suterénu a všech vstupních dveří
• Nové WC v suterénu školy pro dospělé pracovníky
• Zateplení školy a nová super barevná moderní fasáda
• Příprava na venkovní žaluzie
Vše by mělo být hotovo do konce listopadu. Ráda bych poprosila všechny občany a hlavně rodiče, aby vysvětlili
dětem, že na podzim budou v okolí školy ještě probíhat stavební práce a je třeba zvýšené opatrnosti. Na jaře
2021 nás čeká ještě nové sportoviště na zahradě základní školy, na které se nám podařilo získat dotace ve výši
1,8 mil. Kč od Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.
Je připraveno a také nás čeká rozšíření a renovace zahrady v mateřské škole na sídlišti, které bude probíhat
celé září až do počátku října. I na tuto novou zahradu v přírodním stylu se nám podařilo získat dotaci. Pojďme
společně s dětmi a paními učitelkami zvládnout tento stavební mumraj a ruch, který nás čeká a nebude úplně
příjemný. Ale až příští jaro vyvrcholí, tak se můžeme těšit na nové prostory a pěknou přírodní zahradu a bude
to TOP
!
Co mě opravdu těší je nové hřiště pro malé i větší děti u rozhledny. Původní sloužilo dlouho a dobře, ale nastal
čas na změnu
. Hřiště perfektně doplnilo sportovní plochy i rozhlednu a společně s hospůdkou tvoří pěkný
odpočinkový areál, který nemají v každé obci.
Dovolte mi pozvat všechny občany i návštěvníky dne 13. 8. 2020 na slavnostní otevření tohoto hřiště a
zároveň svěcení nového hasičského auta.
A samozřejmě hody! Letos odpoledne se skupinou Akvarel a s večerním koncertem Martina Maxy od 19.00
hodin. Přijďte, bude to fajn
.
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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VÍTE ŽE…
Momentálně probíhá rekonstrukce elektroinstalace a datových sítí v ZŠ Přáslavice. A jak to tam vypadá?
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DĚNÍ

V OBCI A

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

NAŠI HASIČI
POHÁROVÁ SOUTĚŽ POD ZÁŠTITOU STAROSTKY OBCE PŘÁSLAVICE
V KATEGORII MUŽŮ A ŽEN

Přes veškeré okolnosti se i v letošním roce uskutečnila „Pohárová soutěž o putovní pohár starostky
obce Přáslavice“. Jednalo se již o 20. ročník hasičské soutěže v požárním sportu žen a mužů, který
proběhl 27. června na fotbalovém hřišti v Přáslavicích. Celkově se zúčastnilo 24 týmů, z toho 16
mužských a 8 ženských. Domácí tým mužů se umístil na 8. místě s pěkným časem 17:10 s. Našim
ženám se dařilo o něco lépe a získaly s časem 19:23 s pomyslné stříbrné medaile.
Tento ročník byl výjimečný tím, že se jej zúčastnili bratři z SDH Přáslavice u Pelhřimova.
Nesmíme zapomenout poděkovat nejen sponzorům, ale také všem, kteří přidali ruku k dílu a postarali
se o to, aby vše proběhlo bez problému.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ukončení projektu Abeceda peněz
Žáci našeho 4. a 5. ročníku se během uplynulého školního roku zúčastnili v rámci výuky finanční gramotnosti projektu České
spořitelny nazvaného Abeceda peněz. S blížícím se závěrem školního roku byl tento
projekt ukončen.
Děti si vydělaly neuvěřitelnou částku 20 000
Kč. České spořitelně byl vrácen počáteční
kapitál 3 000 Kč, který nám zapůjčila na
„rozjezd“ naší firmy. Za zbývající získané
finanční prostředky obdržel každý z žáků
knižní poukázku v hodnotě 200 Kč na nákup
v Knihkupectví Dobrovský (původně plánovaný výlet dětí do Pevnosti poznání se z důvodu současné epidemiologické situace nemohl uskutečnit).
Z výtěžku projektu byl rovněž zakoupen dar ve výši 3 242 Kč = výtvarné potřeby pro malé pacienty
Dětské kliniky FN Olomouc.
Zbývající finance budou využity na nákup deskových her a dalších zajímavých pomůcek do školy.
Mgr. Lenka Tozziová
Návrat do školy
Tak jsme se konečně dočkali a 25.
května se otevřely dveře školy pro žáky, kteří navštěvovali vzdělávací skupiny. Každá skupinka měla maximálně
patnáct žáků a vyučování provázela
přísná hygienická opatření. Přesto jsme
rádi, že jsme se ve škole sešli, navázali
na znalosti, které jsme získali během
domácí výuky a něco nového se naučili. Poslední týdny utekly jako voda,
takže nás zanedlouho čekalo předávání
vysvědčení a se školou jsme se museli
znovu rozloučit, protože zde bude
probíhat rozsáhlá rekonstrukce. V první
třídě se všichni žáčci mohli pochlubit
samými jedničkami. Pro všechny žáky
naší školy proběhne za odměnu 2. září 2020 odpoledne Zahradní slavnost, na které se všichni po
prázdninách sejdeme, přivítáme ve škole nové prvňáčky a také se oficiálně rozloučíme se všemi
páťáky. Přejeme všem krásné letní prázdniny!
Monika Kolouchová, 1. třída
Ohlédnutí za školním rokem
Školní rok 2019/2020 právě končí. O deseti měsících, které se v září zdály dlouhé, teď můžeme říct, že
utekly jako voda. Nebylo toho málo, co jsme během té doby ve škole stihli. Hned od září jsme do
výuky zařazovali mnoho akcí, které mají žákům svou formou napomoci získat nové poznatky,
zkušenosti a dovednosti anebo jim alespoň pomoci si svoje znalosti utřídit.
5

Ve škole proběhlo několik projektových dní, školních akcí a soutěží, kdy žáci získali nové důležité
poznatky např. Etická výchova, Abeceda peněz – projekt zaměřený na finanční gramotnost,
Enviromentální den – sázení stromků, Obrana vlasti – Den veteránů, Ochrana člověka za
mimořádných situací – Hasík, Vánoční výstava a Vánoční dílny se zpěvem u stromečku, Drakiáda,
Školní kolo v recitaci, Házená, Oslavy lesa, Rok s pohybem – lyžování, Zážitkový kosmický stan –
kosmická výchova, Světýlková slavnost, Výstava ovoce a zeleniny. Žáci naší školy vítali zpěvem nově
narozené občánky Přáslavic a paní učitelky se staraly o budoucí školáčky ve Škole nanečisto.
Určitě výčet akcí tohoto roku není úplný a bylo by jich ještě více, kdyby naše snažení ve druhém
pololetí značně nezkomplikovala pandemie COVID-19. Na příští školní rok jsme proto přeložili
Recitační soutěž škol mikroregionu, jejímž organizátorem jsme v tomto školním roce měli být, a
některé další neuskutečněné aktivity.
Během celého roku také fungovaly kroužky, které vedly naše p. učitelky – byl to kroužek Keramiky,
Zábavné logiky, Hejného matematiky a deskových her. Některé děti také navštěvovaly kroužky
Florbalu a Olymp Dance, které se konaly v prostorách OÚ Přáslavice. Žáci první a druhé třídy se učili
v rámci nepovinného předmětu Anglický jazyk a získali tím dobrou průpravu pro třetí třídu, kde už se
stává AJ povinným předmětem.
Ze zápisu do školy na další školní rok vzešlo 12 nových prvňáčků, na které se moc těšíme. Dále nám
přibude jeden žák do budoucí třetí třídy.
Pravidelně se také scházela Školská rada, ve které jsou zástupci obce, školy i rodičů našich žáků.
V letošním roce jsme úspěšně pokračovali v projektech EU Šablony II a MAS Bystřička o. p. s. Během
letošních prázdnin začneme s přípravou projektu EU Šablony III, do kterého se chceme zapojit.
Naše školní jídelna vaří nejen pro školní děti, ale také pro veřejnost, která už dávno není školou
povinná, a to z obcí Přáslavice a Mrsklesy. V době pandemie jsme naši kuchyni neuzavřeli, a proto
celému týmu pracovnic ŠJ, který vařil v náročných podmínkách a dbal velkou měrou na důslednou
hygienu při vaření i výdeji stravy, patří velký dík.
V období od 11. března do 22. května se zcela uzavřela naše základní škola a žáci se vyučovali pouze
distančně.

Do školních lavic se nám vrátilo 25. května 33 žáků. Pro ostatní byla zajištěna výuka na dálku, která
byla v celé ČR převažujícím způsobem vzdělávání až do konce tohoto školního roku.
Vysvědčení se předávalo 12. června. Tento den jsme se také rozloučili s žáky pátého ročníku, kteří
odchází na 2. stupeň, a přejeme jim mnoho studijních úspěchů na vybraných školách. Protože jsme se
neloučili v plném počtu, chceme všechny žáky 5. třídy pozvat k slavnostnímu vyřazení ze školy 2. září
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v 16.00 hodin na zahradu OÚ, kde proběhne Zahradní slavnost. Přivítáme zde také nové prvňáčky a
ostatní žáky školy po letních prázdninách.
Naše škola se nám v tomto roce uzavřela dříve, protože v létě projde rozsáhlou rekonstrukcí. Pro žáky
pracujících rodičů fungovala do 30. 6. jedna patnáctičlenná školní skupina v prostorách DPS.
Ráda bych popřála všem našim žákům hezké prázdniny a jejich rodičům příjemnou letní dovolenou
k načerpání nových sil. Stejně zasloužený odpočinek přeji také svým milým kolegům, kteří velmi
přispívají k tomu, aby celá škola pracovala tak, jak má a svou ochotou a zodpovědností přispívají
k dobrému klimatu, který ve škole máme. Na shledanou opět ve školním roce 2020/2021.
Začínáme 1. září!
Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Rozloučení s předškoláky

Dne 22. 6. 2020 se na Velkém sále obecního úřadu konalo „Slavnostní rozloučení s předškoláky“. Pro
11 muchomůrek to byla velmi významná chvíle.
Děvčata ve fuchsiových a chlapci v tyrkysových absolventských tričkách naposledy společně
vystoupili před rodiče a slavnostně přednesli
„Slib malého školáka“. Nejen pro děti, ale i
rodiče a učitele to byl velmi emotivní
okamžik. Přeci jen jde o významný mezník v
jejich životě. Končí bezstarostné hrací období
a začíná další etapa jejich života. Věřím, že se
všichni na roli školáka moc těší, a že budou
na mateřskou školu vzpomínat jen v tom
nejlepším.
Na všechny absolventy MŠ Přáslavice se
můžete podívat na Table předškoláků
2019/2020 na vývěsce před obecním úřadem.
Za kolektiv MŠ Zuzana Tlačbabová
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Zprávy o mateřské škole
Od 27. července je mateřská škola uzavřena. Zaměstnanci čerpají dovolenou a rodiče mají možnost si
umístit děti po dobu uzavření MŠ v případě potřeby do MŠ Mrsklesy.
Ve třídách mateřské školy umístěných v budově Základní školy pokračuje rekonstrukce a v budově na
sídlišti budou provedeny také menší opravy a změny. Budou vybudovány výlevky v obou patrech,
bude vymalována výdejna stravy a opraveny stěny provozní místnosti. Dále bude před budovu MŠ
nainstalována informační vývěska a plocha se stojany na odkládání jízdních kol. Těsně před uzavřením
MŠ byly vyměněny žaluzie ve všech oknech.
Během měsíce července se paní učitelky mateřské školy setkaly s rodiči na schůzce rodičů nově
přijatých dětí, aby jim předaly informace důležité k úspěšnému zahájení docházky – od toho, co dítě
potřebuje do mateřské školy, co by mělo dítě umět před nástupem, k čemu by mělo být vedeno v
rodině, přes pravidla života v mateřské škole, podmínky zdárného nástupu dítěte až po zajištění
stravování pro dítě. Věříme, že rodičům tyto informace budou prospěšné a pomohou jejich dětem
zdárně se přenést přes adaptační období. Schůzky se zúčastnila většina rodičů nově přijatých dětí a
ostatní budou mít možnost tyto informace a tiskopisy, které rodiče na schůzce obdrželi, nalézt na
www.zspraslavice.cz, které budou aktualizovány nejpozději koncem srpna.
Měsíc uběhne jako voda a poslední týden v srpnu budou všechny paní učitelky i provozní pracovnice
již zase pilně připravovat třídy a přilehlé prostory pro děti. Rodiče nových dětí mají možnost se přijít s
dětmi na chvíli podívat do MŠ v termínu 24. – 31. srpna – „omrknout“ prostředí, paní učitelky, najít si
svou značku, skříňku a podobně, případně si ještě zjistit informace, které je zajímají. Týká se to i dětí,
které přecházejí ze sídliště do budovy ZŠ. Také bude vhodné v tomto přípravném týdnu zajít do školní
kuchyně zakoupit čip a odevzdat přihlášku ke stravování.
Přejeme všem příjemně prožité letní dny, pěknou dovolenou a těšíme se na shledanou v novém
školním roce☺.
Eva Spurná, vedoucí učitelka MŠ Přáslavic

FK PŘÁSLAVICE INFORMUJE…
Fotbalový turnaj – Daleké Dušníky
Letošního turnaje v kopané, který se uskutečnil v sobotu 4. července, se
zúčastnila tato mužstva.
1. Sokol Daleké Dušníky
2. Sokol Doloplazy
3. FK Přáslavice „A“
4. FK Přáslavice „B“
K prvnímu zápasu nastoupily Doloplazy proti našemu „A“ týmu. Hra byla do poločasu vyrovnaná.
Gólové šance se střídaly na obou stranách.
Ve druhém poločasu se projevila lepší sehranost a kvalita soupeře, který zvítězil nad naším celkem
5:2.
Ve druhém utkání se potkaly celky D. Dušník a Přáslavice „B“ doplněné o hráče z jiných klubů.
Soupeř z Dušník stačil držet krok pouze v 1. poločasu. Pak se projevila únava z cestování a podlehl
našemu béčku 1:4.
Před odpoledními zápasy sehrály exhibiční zápas „staré gardy“ D. Dušníky – Přáslavice. Soupeř z
Dušník měl daleko kvalitnější a sehranější tým a zaslouženě vyhrál 4:2.
V semifinále D. Dušníky – Přáslavice „A“ byla hra vyrovnaná, a tak také skončila s vyrovnaným
výsledkem utkání 2:2.
S očekáváním jsme sledovali, jak si naše „B“ mužstvo povede proti zkušenému celku z Doloplaz. Naši
hosté, kteří v minulém ročníku neuspěli, byli více namotivováni a měli větší vůli po vítězství. V sázce
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bylo mnoho. Za první místo byl sud piva. Přesto, že naši prohrávali již 3:1, boj nevzdávali. V závěru se
jim podařilo dát kontaktní gól na 3:2, ale na obrat zápasu chyběly síly. Utkání skončilo 3:2 a
Doloplazští se mohli radovat z 1. místa.
Konečné pořadí turnaje: 1. Sokol Doloplazy
2. Přáslavice „B“
3. Sokol Daleké Dušníky a Přáslavice „A“ (shodný počet bodů).
Závěrem vedení klubu děkuje sponzorům: Obecnímu úřadu Přáslavice, pánům Liborovi Lízalovi,
Pavlovi Mikulkovi a Petrovi Rubáčkovi za věcné dary a podporu FK Přáslavice.
Za FK Přáslavice František Beláček
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SPONZOR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SRPEN

ZÁŘÍ

Kamil Bartoš
Božena Michalíková
Marie Peterová
Marie Menšíková

87
83
82
70

Josef Turek
Dagmar Kocmanová
František Minařík

94
81
75

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Stella Dubovská
Vanesa Folprechtová

† Jiří Říhovský

Vítáme nové občánky!

Budeme vzpomínat!

A K C E V O B C I: SRPEN - ZÁŘÍ
sobota
čtvrtek

8. 8.
13. 8.

sobota
neděle

22. 8.
23. 8.

sobota
středa

29. 8.
2. 9.

Diskotéka
Slavnostní otevření dětského hřiště
a křest hasičského auta
Přáslavské hody
Hodová mše v kapli sv. Rocha
v Přáslavicích
Diskotéka
Zahradní slavnost

SDH
Obec+SDH
Obec+spolky
Obec
FK
ZŠ+Obec

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. 2020, evidenční číslo: MK ČR E 15753, uzávěrka příštího čísla: 25. 9. 2020
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3. etapa Olomouc – Frýdek-Místek 8. 8. 2020 pojede přes Přáslavice. Přijďte se podívat!
OSTRÝ START je v 11:40 hodin od bývalého Bistra.
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