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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Vítejte u posledního zpravodaje tohoto výjimečného, náročného a bláznivého
roku.
Rok, který se vepíše do historie i našich životů, pomalu končí a čeká nás nový
rok s optimistickou jedničkou na konci.
Dovolte mi dnes po všech výzvách, apelech a omezeních napsat samé optimistické a pozitivní věci.
• I když je úřad z nařízení vlády otevřen jen 2 dny v týdnu, pracujeme každý den, připravujeme
nové projekty a po telefonickém objednání můžete přijít kdykoliv.
• Rozšířili jsme zahradu ve školce na sídlišti, vybudovali nový plot kolem a na jaře se těšíme na
společné otevření.
• Škola je zrekonstruovaná uvnitř (elektřina, světla, podlahy, nábytek) a zateplená zvenku včetně nové barevné fasády!
• Na jaře bude ve škole vybudováno nové hřiště na tělocvik i pro veřejnost a pak celou rekonstrukci završíme na slavnostním květnovém otevření!
• Sadíme nové stromky v další části lesa (habry, buky, divoké třešně, modříny).
• Na sídliště připravujeme na jaro projekt revitalizace zeleně.
• Chodníky ve Vilkách budou až k silnici na Svésedlice! Právě soutěžíme firmu a v dubnu, jak počasí dovolí, začínáme.
• Žádáme o dotaci na silnici Vilky II u Ministerstva pro místní rozvoj, stavební povolení máme.
• Na rozvoz obědů pro seniory kupujeme nové ekologické auto, abychom je nemuseli vozit
v zimě multikárou .
• Připravujeme projekt na prodloužení vodovodu Přáslavice – Kocourovec.
• V části obce kolem státní silnice se začne s rekonstrukcí NN, které bude nově umístěno
v chodnících.
• Vánoční stromek (tentokrát z Kozlova) i centrum obce je rozsvíceno a připraveno na advent.
• Ve Velké Bystřici bude letos poprvé kluziště pro veřejnost. Najděte brusle a vyrazte, bruslení
se, stejně jako jízda na kole, nezapomíná.
• Zpívání (možná bez zpívání ) u vánočního stromku před Vánocemi i Silvestr bude! Kdy, jak a
s jakými podmínkami dáme včas vědět. Těším se!
Pokud máte možnost, sledujte veřejné facebookové stránky Obce Přáslavice nebo Jitka Ivanová –
starostka, dále pak www nebo místní rozhlas. Na všech těchto kanálech vás informujeme o změnách,
které tato doba přináší.
Závěrem si dovoluji popřát všem občanům a kolegům pěkné, pokojné a ničím nerušené vánoční
svátky a nový rok 2021 plný naděje, lidské sounáležitosti, optimismu a pozitivních zpráv.
Společně to zvládneme!
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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VÍTE ŽE…
SBĚRNÝ DVŮR PŘÁSLAVICE:
- v době od 18. 11. 2020 do 26. 3. 2021 je v zimním provozu a otevřeno má následovně:
pondělí
ZAVŘENO
středa
15.00 – 17.00 hodin
sobota
9.00 – 11.00 hodin

ROZHLEDNA BOŽKA PŘÁSLAVICE do 28. 2. 2021 UZAVŘENA.
SKVĚLÁ SPOLUPRÁCE OBCE PŘÁSLAVICE A ARMÁDY ČR!
2. a 3. listopadu jsme ve spolupráci se 72. mechanizovaným
praporem „Generálmajora Josefa Buršíka“ preventivně vydesinfikovali prostory obecního úřadu, šaten zaměstnanců
a školní jídelny pomoci ozónu.
Moc děkujeme za pomoc a výbornou spolupráci!
(ji)

OLOMOUCKÝ KRAJ PŘISPĚL NA ŽACÍ STROJ PRO AREÁL NA HŘIŠTI.
Tahle červená kráska už několik měsíců upravuje fotbalové hřiště pro FK
Přáslavice.
Nová sekačka stála 104 800,- Kč a už byla opravdu potřeba.
V minulých dnech přišla velmi milá zpráva. Obec obdržela dotaci na sekačku
ve výši 40 000,- Kč od Olomouckého kraje.
Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se na získání dotace podíleli. V této
době se každá koruna počítá. Tak ať fotbalu dobře slouží!
(ji)

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Obecní úřad

Pošta Partner

Pondělí
Úterý
Středa

21. 12.
22. 12.
23. 12.

12 – 17
ZAVŘENO
7 – 12

8 – 11
8 – 11
8 – 13

13 – 17
13 – 16

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

12 – 17
ZAVŘENO
7 – 12
ZAVŘENO

8 – 11
8 – 11
8 – 13
ZAVŘENO

13 – 17
13 – 16

Tel.: 587 408 870

587 407 165
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DĚNÍ

V O B C I ...

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI PŘÁSLAVICE
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2. A 3. ŘÍJNA 2020

Milé Přáslavice, milí spoluobčané, přátelé!
Máme za sebou krajské volby 2020. Ať už jste volili jakoukoliv stranu, byla to volba jedinečná,
Vaše. Máme svobodu a štěstí, že můžeme jít k volbám.
♣ Moc ráda bych vám poděkovala za volební účast. Zajímáte se o veřejné věci a jste zodpovědní.
Děkuji vám za to.
♣ Také bych jménem obce a všech zastupitelů chtěla poděkovat členům volební komise, především
předsedkyni a zapisovateli, mým kolegům na úřadě, kteří připravili volební místnost a vše potřebné k
hladkému průběhu voleb. Díky za vaši práci i v dnešní covidově složité době.
♣ Věřím, že nové krajské zastupitelstvo se bude zajímat o potřeby občanů a obcí v kraji. Všechny
napříč celým krajem trápí stav silnic, které jsou opravovány chaoticky nebo vůbec.
♣ Přeji si, aby celý kraj v čele s novým zastupitelstvem byl ještě lepší místo pro život!
Jitka Ivanová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 17. 10. 2020 se uskutečnilo vítání
občánků do svazku obce. Letošní podzimní
vítání dětí bylo po mnoha letech trochu
výjimečné. Přivítali jsme děti, které měly
několik týdnů až po roční kojence. Pozvaných
bylo dohromady 15 dětí. Tento vyšší počet
byl díky coronaviru, jež nám jarní přivítání
občánků překazil. Některé děti ke kolíbce
dokonce přišly i po svých vlastních
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nožičkách☺. Tentokrát jsme byli ochuzeni o úvodní slovo paní starostky a o vystoupení dětí ze
základní školy. Vše se konalo za zvýšených hygienických opatření. I přesto si děti odnesly
upomínkové předměty od obce a fotku do svých rodinných alb.
I když pozvaných bylo 15 dětí, z různých důvodů a nemoci, přišlo pouze 10 dětí i s rodiči. A byly to
tyto děti:
Jakub Zlámal, David Vicenec, Antonín Lízner, Anna Jílková, Tomáš Zavadil, Michaela Ivanová,
Kristián Rubáček, Vanesa Folprechtová, Melissa Miklíková, Dominik Januška.
Hana Navrátilová Bartoňková

KLADENÍ VĚNCŮ
Dnes 11. 11. v den výročí ukončení 1. světové války si pomocí květu
vlčího máku připomínáme Den válečných veteránů. Společně s
příslušníky 72. mechanizovaného praporu „Generálmajora Josefa
Buršíka“, jsme uctili památku položením věnce k místnímu památníku.
Za náš spokojený život ve svobodě a míru položili život i lidé, kteří byli
celý život nebo jeho část spojení s Přáslavicemi. Často kolem
památníku v centru obce projdeme ve spěchu za povinnostmi nebo s
nákupem. Je důležité si čas od času přečíst jména těch, které si dnes
připomínáme.
Když jsme tam dnes společně se zástupcem velitele praporu stáli,
proběhlo mi hlavou, kolik jim bylo let, jak daleko od domova vlastně
bojovali nebo umírali? Často bez svých rodin, bez přátel. A nemluvím
jen o veteránech z první či druhé světové války, ale také o vojácích,
kteří sloužili část svého života u nás v Přáslavicích, v době po roce
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1989. Být starostkou posádkové obce přináší i příležitost budovat dobré vztahy s Armádou ČR a jejími
příslušníky, zúčastnit se slavnostních chvil posádky a nástupů. Okamžiky, kdy jsem se mohla setkat s
rodinami nebo kamarády vojáků, kteří byli zraněni nebo padli, jsou vzácné, nenahraditelné a těžko je
popsat. Před očima vám díky vyprávění a vzpomínkám blízkých ožívají hrdinové, které jste nikdy
nepotkali a některé už bohužel nepotkáte. Jejich rodiny jsou i přes prožité těžké chvíle a bolest na ně
tak hrdí! V takových chvílích si člověk uvědomí, jak malichernými záležitostmi se občas zabýváme.
Položit věnec a uklonit se je to nejmenší, co pro jejich uctění můžeme udělat.
Přispět na pomoc válečným veteránům můžeme i zakoupením symbolu vlčího máku – více informací
na www.denveteranu.cz.
Jitka Ivanová

ZAHRÁDKÁŘI PŘÁSLAVICE
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ OKNO A PŘEDZAHRÁDKU

ROK 2020
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HASIČSKÁ SEZÓNA 2020
Naše letošní hasičská sezóna byla jiná. Stejně tak, jako
je jiný celý rok 2020. V dubnu, kdy obvykle začíná
hasičská sezóna, jsme netrpělivě čekali, jak se situace
vyvine a zdali nám bude dovoleno vůbec soutěžit.
Bohužel se tak nestalo. Ubíhaly týdny a my
přemýšleli, jestli si tento rok na hřišti vůbec rozhodíme
hadice nebo si dáme roční pauzu.
Počty nakažených ovšem klesaly a my mohli po
dlouhých měsících čekání vyběhnout na dráhu, a to
přímo na domácí půdě. Jednalo se o první soutěž
široko daleko, a tak se zúčastnilo velké množství týmů.
Vše vyšlo na jedničku, a i přes jistá omezení, která
jsme museli dodržovat, byla ve vzduchu cítit naděje,
že se svět přece jen vrací do normálu. Domácí soutěže
„O putovní pohár starostky obce Přáslavice“ se zúčastnily také dva mužské týmy z Přáslavic u
Pelhřimova. Tuto tradici vzájemného navštěvování hasičů z Přáslavic a Přáslavic začal už bývalý
starosta sboru Ing. Čestmír Rochovanský a já pevně věřím, že v ní budeme pokračovat i nadále.
Přestože sezóna začala o dva měsíce později a o několik týdnů dřív, kvůli druhé vlně koronaviru
skončila, stihli jsme celkem 16 soutěží. Někdy se zadařilo, někdy méně, ale na tom přece úplně
nezáleží.
Hasičský ples v letošním roce připadl na překrásné datum 22. 2. 2020. Účast byla opravdu hojná, a ti
kdo přišli, určitě nelitovali. Skvělá hudba, výborné občerstvení, pití a vystoupení hasičů a hasiček,
které sklidilo velké ovace.
V průběhu roku jsme s obcí spolupracovali na akcích jako sázení stromků, stavění máje, dětský den a
kácení máje nebo Přáslavské hody. Uspořádali jsme celkem dvě diskotéky. Koupili jsme týmové
ponožky. Opekli jsme několik desítek špekáčků, vypili stovky piv a snědli několik dortů. Oslavili jsme
několik narozenin a oženili jednoho člena. Jednou z největších událostí pro náš sbor byl ovšem křest
našeho nového hasičského automobilu, který se uskutečnil v srpnu na fotbalovém hřiště v Přáslavicích
a byl spojen také se svěcením nového dětského hřiště. Pro hosty bylo připraveno pohoštění a bohatý
doprovodný program.
Závěrem bych chtěla poděkovat nejen našim trenérům, kteří s námi mají svatou trpělivost a všem, kteří
se zapojují do aktivit spolku, ale také těm, kteří naši činnost podporují. A to už jako podpora na
soutěžích nebo navštívením akcí, na kterých se podílíme. Nesmíme také zapomenout na naše
sponzory, bez kterých by to prostě nešlo. A vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, tak bych vám
jménem celého sboru SDH Přáslavice chtěla popřát jen to nejlepší, hlavně zdraví, lásku a abychom se
příští rok zase společně setkali.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Projektový den – canisterapie
Ve čtvrtek 25. 9. 2020 se ve školní družině uskutečnila první část projektového dne – canisterapie.
Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s pravidly chování ke psům. Děti měly možnost si psa
pohladit a navázat tak přirozený kontakt se zvířetem.
Nikdo ze zúčastněných nebyl k aktivitě nucen. Veškeré aktivity byly založené na dobrovolnosti,
přirozenosti a individuální potřebě každého jedince.
Na závěr programu byly děti poučeny odborným pracovníkem o chování psů a o nebezpečích, která
hrozí, když potkají cizího nebo zlého psa, jak mají postupovat a jak se před agresivním psem bezpečně
uchránit.
Děti odcházely obohaceny o pocit radosti, štěstí a spokojenosti.
Klára Buriánková

Projektový den – bubnování
Dne 1. 10. 2020 se družinové děti proměnily v africké bubeníky a zažily tak velmi hlučné odpoledne,
kdy se hrálo především na africké bubny. Každý žák dostal svůj buben a pod vedením lektora zkoušely
poznávat a vybubnovat jednoduchý rytmus, zesilovat a zeslabovat zvuk, vyjádřit své emoce zvukem na
nástroj, vyjádřit přírodní živly – vítr, bouřku a déšť.
Ve druhé části se děti učily o nových nástrojích, relaxovat za zvuků tibetských misek a ozvučných
holí. Cílem bylo ukázat dětem možnosti hudebního vyjádření, odbourat u nich ostych a zažít relaxaci s
příjemnými pocity odpočinku.
Klára Buriánková
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Plavecký výcvik
Letos v naší škole opět probíhá pro žáky 3.–5. ročníku plavecký
výcvik. Plavání je jednou z velmi důležitých dovedností, kterou by
žáci měli zvládat a měli by mít možnost se ji naučit i v rámci povinné školní docházky. Proto je plavání v naší škole zařazeno do
oblasti Tělesné výchovy a ukotveno v našem Školním vzdělávacím
programu „Učíme se pro život“. Výcvik zajišťuje Plavecká škola
Olomouc, a to 1 týdně v úterý v časovém rozpětí od 11:15 do 12:00
hodin. Plavání žáků je také veřejně přístupné pro rodiče, kteří mohou své „ratolesti“ sledovat z tribuny plaveckého bazénu. Žáci jsou
na plavání přepravováni „vlastním“ autobusem, který z části sponzoruje SRPŠ, za což jim patří velké díky. V bazéně mají žáci vyhrazených celkem 9 plaveckých drah („lajn“), ve kterých naše děti
plavou společně se žáky ze ZŠ Rooseveltova. Již na první lekci byli
žáci rozděleni do těchto plaveckých skupin, z nichž každá plave ve své „lajně“. Do skupin byli rozděleni podle stupně svých dosavadních plaveckých dovedností a během dalších lekcí v případě zlepšení
postupují do vyšších „lajn“. V nižších skupinách žáci používají také nejrůznější plavecké pomůcky, které jim
usnadňují nácvik plaveckých stylů. Plavecké skupiny
v drahách 8 a 9 se věnují zdokonalování a „vypilování“
svých plaveckých dovedností. Díky tomu, že máme možnost se plaveckého výcviku účastnit společně se žáky ze
ZŠ Roosveltova, navazují naši žáci také nové kamarádské
vztahy. Vzhledem k současné situaci a novými nařízením
vlády bylo plavání aktuálně přerušeno. Nicméně doufáme, že se na plavecký bazén brzy vrátíme. Plavání zdar!
Mgr. Fojtíková, Mgr. Žourková
Těšíme se na VÁNOCE!
Jesličky – vymaluj si obrázek…
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Distanční výuka v ZŠ Přáslavice
Do nového školního roku jsme všichni vykročili optimisticky. Přes všechna omezení, která byla
zavedena, jsme se snažili přiblížit se co nejvíce normálu. Učili jsme se ve třídách, ale na doporučení
MŠMT jsme trávili výuku i mimo budovu školy.

Když jsme ještě mohli do školy.
I když jsme si tento způsob výuky všichni moc užívali,
nakonec nám vláda přece jen od 13. 10. nařídila
distanční vzdělávání. Tentokrát je však všechno jiné
než na jaře. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné a
musíme říct, že se toho všichni chopili s patřičnou
vervou. Od prvního týdne distanční výuky jsme
zavedli online výuku ve všech třídách. Pro většinu
žáků už sice tato výuka nebyla úplně nová, ale třeba
pro naše prvňáčky ano. Těm, kdo neměli vhodné
vybavení, jsme zapůjčili školní notebooky nebo
tablety, aby i tito žáci mohli odvádět plnohodnotnou práci. Nicméně se žáci i rodiče naučili perfektně
obsluhovat prostředí Google Učebny, Google Meet, ve kterých jsou zadávány úkoly a realizována
online výuka.
Žáci si velice rychle zvykli na práci v online programech, umí samostatně obsluhovat mikrofon,
vyplňovat cvičení, ale i kreslit a psát. Online hodiny probíhají každý den po dobu jedné hodiny tak, jak
je doporučeno MŠMT. Ač někdy bojujeme se signálem wi-fi, tak se nevzdáváme ani my, ani žáci. Ti
se na online hodiny vždy těší, jsou aktivní, plní své úkoly a pokaždé nás překvapí tím, co nového se
naučili. Tímto jim všem moc děkujeme za to, jak se snaží a dělají nám radost!

Učíme se online!
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Od 18. 11. 2020 přišla další změna. Zpátky ve škole jsme mohli přivítat naše nejmladší – prvňáčky a
druháčky. Žáčci i paní učitelky už se zpět do školy moc těšili a první dny ve škole si společně opravdu
užili.
Ačkoli při distanční výuce odvedli žáci a zejména rodiče u našich nejmenších žáků výbornou práci a
spolupráce byla přinejmenším na jedničku, jsme všichni moc rádi, že jsme se mohli vrátit do školních
lavic a nemusíme se vidět pouze na obrazovkách notebooků nebo tabletů. Jak u prvňáčků, tak
druháčků, je ve výuce velmi důležitá interakce s učiteli. V rámci výuky dodržujeme všechna stanovená
opatření tak, aby se nám žáci 1. a 2. třídy nemíchali dohromady. Práce v našich hodinách se nemění,
v provozu je i školní družina a snažíme se žákům vrátit školní podmínky do takového stavu, aby co
nejvíce připomínaly „běžné“ školní dny. Tím, že spolupráce s rodiči probíhala opravdu skvěle,
nemusíme se jako pedagogové vracet zpět k veškerému učivu. V následujících dnech se budeme hodně
věnovat aktivitám, které jsou zaměřeny na sociální kontakt, který nám při distanční výuce v rámci
třídy chyběl.
Aneta Žourková, Magdaléna Piňosová

1. a 2. třída zpět ve škole!
Pasování prvňáčků na čtenáře
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Uplynuly již tři měsíce od zahájení školního roku a z našich prvňáčků
jsou již zkušení školáci☺. Nic na tom nemění ani skutečnost, že
strávili z důvodu uzavření školy v souvislosti s onemocněním Covid19 celý měsíc na distanční výuce a vzdělávali se doma se svými
rodiči.
Zpátky do lavic se malí školáci vrátili 18. listopadu a hned se
pochlubili, jak krásně už dokážou přečíst slova a krátké věty. Nastal
tedy čas předat dětem slabikáře, aby se mohly ve svém čtení dále
zdokonalovat.
V pondělí 23. 11. složili prvňáčci čtenářský slib a byli pasováni na
malé čtenáře. Děti kromě slabikářů obdržely i pohádkové záložky a
pamětní čtenářské listy.
Mgr. Lenka Tozziová

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Putování za skřítkem Podzimníčkem
I v této nelehké situaci, kdy ve školce nemůžeme pořádat obvyklé
akce a programy, jsme zorganizovali pro děti náhradní akci nazvanou
Putování za skřítkem Podzimníčkem s cílem připravit dětem zábavně-naučné dopoledne v přírodě.
Děti si do mateřské školy v Přáslavicích přinesly batůžky s
občerstvením a vydaly se k rybníčku, kde je čekalo několik stanovišť
s úkoly. Zopakovaly si tak, co už vědí ze školky.
Vyrobily si poletuchy, a nakonec našly skřítka, který ukrýval sladký
poklad.
Děti si zábavné dopoledne skvěle užily. Určitě si podobnou akci rádi
zase zopakujeme.
Za MŠ Přáslavice Lucie Horáková
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Halloweenská párty
V letošním školním roce, na základě rozhodnutí
vlády ČR, přišly děti hned o několik oblíbených
akcí jako je např. Drakiáda, Uspávání broučků či
Halloweenská párty.
Proto jsme se ze všech sil snažili alespoň z části
dětem vše vynahradit během docházky do MŠ.
Na začátku října nás ještě stihl navštívit pan
Urbánek se svým „Ekologickým slabikářem“
zaměřeným na třídění odpadu. Poznatky z Ekologického slabikáře děti využily v následujícím
měsíci, jehož téma, jak samotný název napovídá, bylo: „Než zamkneme les, uklidíme ho ješště dnes“.
V rámci Mateřské školy proběhla také tradiční „Halloweenská párty“, která byla v předchozích
letech pořádána Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ. Rodičům touto
cestou děkujeme za příjemnou a milou spolupráci. Děti v mnohdy originálních kostýmech plnily strašidelné úkoly, dále byly seznámeny s
Halloweenskou tradicí, kde tento svátek vznikl a proč, co je pro něj typické a
symbolické. Nezapomněly jsme ovšem ani na naše české „Dušičky“. Děti si
vytvářely představu o rozdílech mezi těmito dvěma svátky. A co nás čeká v
mateřské škole do budoucna? V současné době se chystáme na prožití
nejkrásnějšího období v roce, kdy adventní čas zavítá opět mezi nás. Možná
přijde i Mikuláš s čertem, kdo ví...
Daniela Mikulková

A N Ě C O N A V Í C…
PODĚKOVÁNÍ…
Milá paní starostko, vážení spoluobčané!
Chtěla bych vás všechny pozdravit a dovolila jsem si napsat pár slov v této nelehké době.
Nejprve bych chtěla z celého srdce poděkovat našemu praktickému lékaři MUDr. Kellerovi a
sestřičce za obětavý lidský přístup a milá slova. Také členům rychlé záchranné služby – byl to
velice profesionální sehraný tým. A největší poděkování patří všem lékařům, sestřičkám a
celému pomocnému personálu FN Olomouc, kteří byli opravdu všichni ochotní, starostliví,
obětaví, a i s milým slovem dokázali povzbudit a dodat člověku naději na uzdravení.
Samozřejmě chci také poděkovat všem, kteří na mě mysleli a posílali energii.
Ať si z toho vezme každý, co chce. Ale opravdu, buďme poslušní, respektujme všechna vládní
nařízení a nepodceňujme situaci, hlavně mládež, která se k tomu staví dost negativně. Blíží se
doba Vánoc, myslím, že teď to není jen o tom, abychom řešili dárky apod. Hlavní je tuto situaci
co nejdříve zvládnout.
Proto buďme více než kdy jindy k sobě ohleduplní, tolerantní a važme si jeden druhého, závist
a jiné nešvary ať jdou stranou. Vždyť přece pěkné slovo a úsměv potěší a nic nestojí. Posílám
vám všem krabičku radosti a štěstí a co nejvíce zdraví, zdraví a zase zdraví.
Pokojné Vánoce! Vydržme to, ať to porazíme!
Svatka Bartoňková, občanka Přáslavic
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Přírodní zahrada ve školce
Dobrá zpráva! Přírodní zahrada ve školce na sídlišti je dokončena! Nový plot udělali zaměstnanci
našich technických služeb. Děkujeme! Poslední pole plotu byla natažena a nová rozšířená zahrada čeká
na jaro, aby se mohla zazelenat. Děkuji kolegům z technických služeb za fůru záslužné práce. Děti
budou mít možnost učit se venku ve dvou venkovních učebnách, pozorovat kytičky, zkoumat písek,
vodu, hmyz atd. A navíc, většina investice, skoro 500 tis. Kč, bude zaplaceno z dotaci na životního
prostředí. Každá dobrá zpráva v této době je důležité povzbuzení. Tak ať dětem, pí učitelkám i
rodičům dobře slouží!
(ji)

Děti ze školky… Foto k tématu: Ekologický slabikář a Než zamkneme les, uklidíme ho ještě dnes.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PROSINEC
Marie Langerová
Milada Urbášková
Jozef Gazdag
Jiří Hymr
Ludmila Runtáková
Božena Dostálová

LEDEN
90
83
82
80
65
65

Emma Benešová
Blažena Kubáčová
Jarmila Konopková
Ludmila Bartošová
Hana Košová
Miroslav Drobný
Marie Matoušková

93
88
84
80
75
70
-

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Tomáš Hymr
Adam Červenka
Jakub Kašpar

† Ing. František Mádr
† Jarmila Langerová
† Zdenka Malínková
† Oldřich Kuttler

Vítáme nové občánky!

Budeme vzpomínat!

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

5. 12.
11. 12.
17. 12.
26. 12.
31. 12.
2. 1.
10. 1.
30. 1.

Punčiáda
Vánoční výstava
Vánoční punč u stromečku
Štěpánská zábava
Silvestr u rybníčka+ohňostroj
Novoroční turnaj ve florbale
Tříkrálová besídka
Obecní ples

ZRUŠENO
ZRUŠENO
Obec
ZRUŠENO
Obec
TJ Sokol
Obec+ZŠ+MŠ
Obec+spolky
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Svozový plán odpadu na rok 2021
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