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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Vítejte v roce 2021!
Uvnitř zpravodaje najdete osobní ohlédnutí ještě za rokem 2020, které
jsem psala na moji veřejnou Fb stránku. Berte je s nadhledem. Psala jsem
to na Silvestra a společnost mi dělala lahev výborné Pálavy☺. Prostě není
to rozhodně oficiální text do obecní kroniky☺.
Jednotvárný leden ve stylu do práce – domů – na procházku – domů – do
práce… máme za sebou a s nadějí vyhlížíme další dny. Ani Přáslavicím se epidemie nevyhnula, od 1. 3.
2020 do 31. 1. 2021 onemocnělo oficiálně Covidem-19 celkem 123 našich občanů, což je více než 8%
obyvatel obce. Přesto každé složité období má začátek a konec!
I když jsme obecní ples museli přeložit na konec března, věřím, že si ještě společně zatančíme.
Zimní období je na obecním úřadě ve znamení příprav akcí a dlouhodobých projektů na roky další.
I když stále nevíme, kolik financí budeme mít letos v rozpočtu, podařilo se nám něco naspořit a zajistit
peníze i z různých dotací a tyto akce budeme realizovat v roce 2021:
• Celková rekonstrukce chodníků Vilky I – začínáme už v březnu (dle počasí).
• Výstavba nového chodníku v lokalitě Vilky II až k silnici na Svésedlice – začneme na přelomu
března a dubna (dle počasí).
• Výměny starých sloupů a svítidel veřejného osvětlení – realizujeme v srpnu 2021 – měli
bychom tím dosáhnout roční úspory 85 – 100 tisíc Kč na elektřině za rok.
• Nové hřiště na tělocvik i pro veřejnost v zahradě školy č. p. 18 – stavět se bude od dubna do
května.
• Cesta v místní části Sušírna – duben – květen.
• Výsadba nové zeleně a laviček na sídlišti – odstartujeme na konci srpna.
• Nové hřiště pro děti na dolním konci – stihneme do října.
Dále máme podané žádosti o dotace na rekonstrukci komunikace Vilky II – Svésedlická. Věřím, že ji
dostaneme, když už tam budou ty nové chodníky! A taky na adrenalinové pumptrackové hřiště na
místě bývalého kluziště u rozhledny.
Stále musíme mít dle nařízení vlády otevřeno jen 10 hodin týdně v pondělí a ve středu. Pokud
potřebujete probrat svoje záležitosti, domluvte si prosím telefonicky nebo písemně termín dopředu i
mimo úřední hodiny.
Nakonec mi dovolte jedno „děkuji“ pro naši kolegyni Jarku.
Dne 31. 1. 2021 to bylo právě 30 let, kdy nastoupila do svého zaměstnání na
Obecní úřad v Přáslavicích. Spolupracovala se všemi pěti porevolučními starosty
a starostkami, prožívala s nimi dny úspěchů, a i vypjaté hodiny, když se nedařilo.
Uvařila tisíce káv pro úředníky i návštěvy, obecní archiv zná jako nikdo jiný a připravila za svoji éru
více jak 2 desítky voleb. Byla v úřadě, když se plynofikovalo sídliště, rekonstruoval malý sál, stěhovaly
kanceláře i knihovna a slavnostně otevírala rozhledna. K trvalému pobytu přihlásila stovky osob a
tisíce dokumentů vyměnila ve vývěskách.
Jarka od února vykročila do jiné životní kapitoly a já jí tímto děkuji jménem všech občanů i starostů za
odvedenou práci. Přeji do dalších dnů plno radosti, zdraví a pohody.
Ještě jednou DĚKUJI za celé Přáslavice!
Přeji všem, aby rok 2021 byl pro každého na 1! Každým dnem jdeme blíže k jaru a věřím, že i ke konci
současných omezujících opatření.
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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VÍTE ŽE…
KANCELÁŘ SPRÁVKYNĚ BH NA SÍDLIŠTI
Nová kancelář pro správkyni bytového hospodářství. Věřili byste podle fotek tomu, že je v suterénu
č.p. 217 na sídlišti? Povedla se, že? Mrkněte na fotky od naší starostky.

Obec Přáslavice spravuje 165 bytů a všechny má na starosti od září nová posila obecního týmu – naše
milá správkyně Pavla. Zařídili jsme jí provizorní stůl přímo na obecním úřadě, ale od 18. ledna 2021 se
vrací se všemi svými šanony, krabicemi a dezinfekcí zpět do své kanceláře přímo na sídlišti. Za pomoc
se stěhováním děkuji tímto pracovníkům technických služeb. Po několika desetiletích jsme provedli
zásadní rekonstrukci prostor, které teď září novotou. Určitě se tam bude parádně pracovat a věci k
řešení půjdou rychle od ruky☺. Teď, v nouzovém stavu, je otevřeno pro nezbytné návštěvy:
v pondělí odpoledne od 12 do 17 hodin a ve středu od 7 do 12 hodin.
Všechny důležité věci pořešíte samozřejmě i nadále především telefonicky na čísle: 734 236 601.
Přeju Pavle i obyvatelům sídliště, ať kancelář dobře slouží další desítky let!
Jitka Ivanová

Níže náhled na situační plán a několik herních
prvků, které budou v zahradě umístěny.
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DĚNÍ

V OBCI A

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

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ U STROMEČKU
15. 12. 2020 – ze stránek obecního Facebooku
Přijďte se vyfotit s rodinou ke stromku a podpořte tak virtuální
setkání občanů u stromečku! Vyzývá nás všechny starostka
Jitka Ivanová.
Tak jako každý z nás bych si přála, aby čísla pozitivních
klesala a nastával postupný přechod k normálnímu životu.
Bohužel opak je pravdou.
Je skutečností, že u nás v Přáslavicích za poslední týden bylo
nově pozitivních 11 osob. Čísla naštěstí nerostou! Hospůdky i
tělocvičny se opět od pátku zavírají a znovu vstupují v platnost
staronová opatření. Že se v nich už skoro nikdo nevyzná komentovat nebudu, to už posoudí každý sám.
V úvodu prosincového zpravodaje jsem psala, že punč u stromečku i Silvestr bude a připravujeme ho.
Suroviny na punč už sice zabírají místo ve skladu, ale vzhledem ke všemu dění, jsme se s kolegy
rozhodli obě akce zrušit. Nekoná se tedy ani punč 17. 12. a bohužel ani setkání na Silvestra ve Vrtově.
Zachován bude jen tradiční ohňostroj, čas sdělíme dodatečně.
Ale v každé situaci se dá najít něco pozitivního! Máme tu příležitost zažít zvláštní rok plný událostí,
budeme mít o čem vyprávět vnoučatům☺. Představuji si, jak za 20 let, 1. března 2040 bude Česká
televize vysílat celodenní program o první pozitivní osobě v ČR v době pandemie, a já jako zasloužilá
starostka pamětnice, budu líčit nevěřícím udiveným divákům, jak se v obci v roce 2020 šily a
distribuovaly roušky a hospody byly několik týdnů zavřené. Jak zdržení u kamarádky krátce po 23.
hodině byla záminka půjčit si sousedovic psa a jít ho venčit☺.
A tak abychom měli dostatek fotek a materiálů k tomu pamětnickému budoucímu vysílání, vyfotili
jsme se u toho našeho vánočního stromku alespoň pro všechny na památku tak, jak chodíme do práce,
v roušce a pracovním…

Bohužel se nemůžeme setkat ani u zpívání a punče, ale můžete se u stromku vyfotit na procházce s
rodinou nebo kamarády. A já vás všechny vyzývám, abyste na focení nezapomněli (ideálně s letákem
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Vánoce Covid 2020) a poslali nám fotky u obecního stromku na úřad (obecpraslavice@email.cz) do
27. 12. 2020. My z nich sestavíme virtuální setkání rodin, kamarádů, skupin u toho letošního stromku
v prazvláštní době. Ať máme na co vzpomínat a náš nový kronikář o čem psát!
Přeji vám jménem všech pracovníků obecního úřadu i jménem svým, ať prožijete klidné a radostné
Vánoce a do nového roku pevné zdraví, pozitivní mysl a energii do dalších dnů! A těšte se na jaro! To
astronomické přijde už za 97 dnů a na to si ten jarní punč určitě dáme!

MODERNIZACE ŠKOLY DOKONČENA
18. 12. 2020 – ze stránek obecního Facebooku
Hotovo! Modernizace školy dokončena! Všechno se stihlo právě
včas a do roku 2021 vykročíme s rekonstruovanou školou!
Díky všem za trpělivost a podporu!
Naše přáslavická škola září novotou a optimistickou fasádou do
podzimní šedi a já se dívám na dělníky, kteří po několika
měsících odvážejí lešení a uklízejí.
Ačkoliv tomu v lednu málokdo věřil, podařilo se nám získat
peníze z dotace ministerstva financí a provést zásadní rekonstrukci školní budovy. Včera obec peníze obdržela na účet. Bylo
to hektické a rychlé, plné výzev k řešení, ale stihli jsme to! Od
15. 6. to byla jedna velká stavba s velmi podařeným výsledkem.
Co všechno se udělalo?
– měnily se důležité rozvody datových sítí, elektřiny, zásuvkové
okruhy atd. Nejsou sice vidět, ale díky nim můžeme svítit, učit s
interaktivními tabulemi, pracovat, hlídat topení, vařit si kávu atd.
Máme nové bezpečné rozvaděče a nouzové osvětlení a ve všech
třídách stropní podhledy a nová světla příjemnější pro oči dětí.
– původní dosluhující lino ve čtvercích bylo nahrazeno novými podlahami, všechny třídy dostaly
nový, moderní nábytek a úložné prostory, nové jsou i skoro všechny omítky.
– do školy se vchází moderními dveřmi s čipovacím systémem a bezpečnostními prvky s videotelefony
ve třídách, suterén školy dostal nová okna a čeká na svou příležitost, jak ho dál zlepšit a zvelebit.
– budova je kompletně zateplená a má nové venkovní žaluzie, a to přinese nemalé úspory na platbě za
plyn a teplotní komfort ve třídách.
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– moderní veselá fasáda (tento projekt čekal v šuplíku celých 7 let a jak jsem ráda, že tam byl) láká
žáčky i učitele.
Musím poděkovat všem, kteří se i přes peripetie podíleli na tomto pěkném výsledku: zastupitelům,
kteří mi dali důvěru jít do toho, ředitelce školy, místostarostce Hance, našim školnicím a učitelkám,
dětem i rodičům za trpělivost, sousedům za shovívavost a nadhled. Díky i poslankyním Věře Kovářové
a Janě Krutákové, které nás povzbudily na své návštěvě a potvrdily, že jdeme správnou cestou.
Když už vypadalo, že si neporadíme s původním vedením NN blízko budovy, pomohla sousedská
výpomoc od místostarosty z Doloplaz a firmy Elpremont. Je třeba také říci, že jsme měli štěstí na
dodavatele: společnosti Elektro flexi a Lanex Olomouc, se kterými se nám podařilo vyřešit všechny
záludnosti, které nastaly. Děkuji také paní redaktorce z Českého rozhlasu Olomouc, díky které se
informace o modernizaci dostala i do okolí.
Dnes mi paní ředitelka přinesla krásné přáníčko od našich žáčků, což mi udělalo velikou radost v
těchto hektických dnech. A navíc informaci, že k nám mají zájem nastoupit nové děti!
Na vavřínech určitě neusneme. Na jaře přijde na řadu sportovní hřiště na tělocvik a pak to snad v
květnu všechno slavnostně otevřeme!
Jitka Ivanová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
V termínu od 1. do 24. 1. 2021 probíhala Tříkrálová sbírka 2021 netradičně. Tříkráloví
koledníci nás letos z důvodu koronavirové pandemie a vládních opatření nenavštívili,
ale přispět jsme mohli:
- osobně do pokladniček, které byly umístěny na Obecním úřadě, Poště Partner, v Potravinách na
sídlišti a Na Dolní a v Drogérii u paní Dosoudilové. A jak to vše dopadlo a kolik se vybralo?
V úterý 26. 1. 2021 proběhlo na obecním úřadě otevření a sečtení zapečetěných pokladniček s tímto
výsledkem:
Obecní úřad

2 420,- Kč
Pošta Partner 3 237,- Kč Potraviny na sídlišti 3 760,- Kč
Potraviny Na Dolní 3 546,- Kč
Drogérie 1 488,- Kč.
Celkem se vybralo 14 451,- Kč.
Moc děkujeme za spolupráci!
V termínu do 30. 4. 2021 můžete nadále přispívat bezkontaktně těmito způsoby:
- bankovním převodem na sbírkový účet Charity Olomouc 66008822/0800, variabilní symbol
77707019
- do online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz
- zasláním dárcovské SMS na číslo: 87 777 – cena jedné SMS je 30, 60, nebo 90 Kč
Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30,
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Děkujeme za vaše finanční dary, které pomůžou lidem v nouzi!
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REKAPITULACE STAROSTKY ROKU 2020 …
31. 12. 2020 – I. pololetí – ze stránek obecního Facebooku
Dnes po mnoha letech bohužel nepůjdu prodávat punč na silvestrovské setkání. Prohlížím diář a před
očima mi běží události a chvíle končícího náročného a bláznivého roku. Co všechno přinesl první
půlrok?
Leden 2020 – podařilo se mi sehnat všechna povolení pro projekt Revitalizace zeleně sídliště, 6. 1.
podávám žádost o dotaci, proběhla první schůzka k plánované opravě silnice II/437 přes Přáslavice a
Kocourovec, ucpaly se odpady na WC u velkého sálu, technik stanovil první skicy, jak má vypadat
hřiště ve školní zahradě, 1. zkouška na vystoupení starostů na plesu mikroregionu.
Únor 2020 – plesy: obecní i ten mikroregionu dopadly parádně!
Přijel na první společnou schůzku náš nový bezpečák – tuhle ani žádnou další jsem nezvládla bez
růžové tabletky☺, do kuchyňky u rozhledny musíme přivést městskou vodu – hledáme kudy.
Začínáme měnit www stránky obce – díky Mončo! Jedu do Prahy podat žádost o dotaci na školní
hřiště na tělocvik.
Březen 2020 – roznášíme historicky první leták o naší škole doma i v širokém okolí a věříme, že k
nám přijdou noví žáčci. Na sobotu 7. 3. mám nabitý diář – ráno od 9 hodin je Den otevřených dveří ve
školce a ve škole pro občany, budoucí školáčky i veřejnost, rychlý oběd doma a ve 14 hodin pak
výroční schůze našeho fotbalového klubu FK Přáslavice a od 15 hodin otevírání zcela nového
kulturního společenského domu u sousedů v Mrsklesích. Vezu tam autem i Františka z fotbalu, no, kde
by nás napadlo, že to jsou na dlouhou dobu poslední velké akce uvnitř. Natáčím můj první rozhovor
pro Český rozhlas Olomouc o rozhledně Božka. V neděli 8. 3. jsme ještě stihli představení divadla z
Bukovan, ale už s malými změnami kvůli Covidu. V úterý 10. 3. byla oslava pro naše seniorky a pak
už jen zákazy, apely, příkazy, šoky, opatření, roušky, rukavice, dezinfekce. „Starostovna“ se změnila v
přechodný sklad a distribuci roušek – nakupuji látky, gumičky a dobrovolnice švadlenky si odnášejí
materiál a zpět přinášejí, co stihly ušít, holky z kanceláře balí a kolegové z technického roušky rozváží
seniorům.
13. 3. podáváme v pozdním pátečním odpoledni žádost o dotaci na modernizaci školy. Málokdo věřil,
že ji dostaneme. 18. března odběr krve na transfuzce – poprvé s respirátorem narychlo vypůjčeným od
kolegy z ČOV a všude přítomnou desinfekcí.
Premiéra „Donaha!“ plánovaná na 20. 3. v Moravském divadle už nám nebyla dopřána a bohužel
nebyla doteď. Místostarostka se snaží sehnat podpisy majitelů ve Vilkách, aby se mohl rekonstruovat
chodník, jde to pomaleji, než bychom si přály.
Duben 2020 – máme vysoutěženého dodavatele na nové veřejné osvětlení Za Humny a ve Vilkách.
Díky hasičkám SDH Přáslavice a fotbalistům jsou zasázeny nové stromky do obecního lesa a kluci z
JSDH rozvezli do všech domácností dezinfekci.
Díky!
Velikonoce po dlouhých letech trávím bez návštěvy
rodičů na Malé Hané doma v Přáslavicích.
Na sídlišti se buduje 5 nových parkovišť se 42 místy,
kde se dešťová voda zasakuje do země a ne-stéká do
kanalizace. Soutěžíme firmy na rekon- strukci školy
a renovujeme uvolněné byty na sídlišti.
Za humny mě překvapuje parta kopáčů na osvětlení
– jen mi to dodavatel jaksi zapomněl sdělit, že
přijedou dřív. Poprvé mne občané upozorňují na
„okrasný plot“ při výjezdu z obce…
Květen 2020 – nové stojany veřejného osvětlení už
se rýsují, opravujeme i vedení a staré lampy ve Vilkách. V kasárnách se 73. tankovému praporu
podařilo repasovat tank u vstupní brány a já mám tu čest s bývalým technikem být při této slavnostní
chvíli a snažím se porozumět řeči bývalého a současných tankistů – moc to nejde☺.
První makrela letošního jara v areálu u Hospůdky U Kozlíka u rozhledny chutná skvěle, jak ráda vidím
sousedy a známé! Život se snad vrací k normálu (bohužel jen na chvíli, jak teď už víme).
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Prodloužený květnový víkend, konečně po několika měsících s kamarádkami a vínem☺. Jen co si
nalejeme první deci, z dálniční policie mi volají, že se zaběhly na našem katastru 2 kozy a ohrožují
dopravu na dálnici. Musím zjistit majitele nebo zajistit odchyt. Díky Fb a znalé kolegyňce nacházíme
cca po 2 hodinách kolem 22. hodiny večer majitele koz a mohu si dát zaslouženou dvojku.
Ve škole finišujeme s rekonstrukcí 2 tříd školky v přízemí: nové koberce, omítky, nábytek, dokud jsou
děti doma. V červnu do nich uložíme všechny pomůcky a nábytek z vystěhovaného 1. patra.
Na SSOK máme první schůzku s kolegy z Bystřice kvůli cyklostezce a možnému budoucímu podjezdu
pod silnicí do Lipníka. Vysoutěžili jsme dodavatele na nové dětské hřiště u rozhledny. Je také
vybudováno a opraveno bezpečné zábradlí na mostech v Sušírně a u cyklostezky na Doloplazy.
První venkovní akce po měsících doma – dětský den se
vydařil!
Červen 2020 – natáčím spot pro TV Morava o budoucím
hřišti na tělocvik. Ulice Za Humny se už pyšní novým
osvětlením. Připravujeme školu na rekonstrukci, stěhujeme, vyklízí všichni, kdo mohou. Urguji po několikáté na Magistrátu dokumenty pro opravu chodníků ve
Vilkách – podávali jsme na konci roku 2019, starosta z
Daskabátu mě ujišťuje, že je na tom stejně, každý
telefonát stejný důvod – byl Covid. Slavím kulatiny a
melodie ze Slunce seno mně znějí v hlavě ještě dlouho…
Díky za pěvecko-herecké nastudování a zážitky přátelé –
budeme mít na co vzpomínat! Myslela jsem si, že naší vsi se násilné trestné činy snad vyhnou, bohužel
opak je pravdou. Násilí přímo v obecní bytovce! Přemýšlím, co se může odehrávat v hlavě některým
osobám, s kterými člověk normálně ještě před týdnem seděl v hospodě a teď…
Moje pedagogická premiéra – poprvé zkouším maturanty.
V budově školy je stavba v plném proudu, kabely visí ze stropů i stěn. Odpojené jsou spotřebiče,
světla, zásuvky i rozvaděče. Odvážíme původní skluzavky a připravujeme plochy pro nové hřiště u
rozhledny. Parádní zpráva z ministerstva financí – Obec Přáslavice obdrží dotaci na rekonstrukci školy
ve výši 8,1 mil. Kč. Můžeme podepsat smlouvu i na zbylé stavební práce, zateplení a fasádu!
Zanedlouho projdu i II. pololetí, vždyť je teď čas rekapitulovat.
4. 1. 2021 – II. pololetí – ze stránek obecního Facebooku
Červenec 2020 – přesně 1. 7. přijela technika a začínáme novou éru dětského hřiště u rozhledny.
Přidáme ještě i moderní workoutový prvek. Přijely Dušníky – bujarý příjezd, super občerstvení, fotbal,
zábava... Život se vrací k normálu, bohužel jen na chvíli. Plánujeme diskotéky, hody, akce, máme
první setkání s projektantem ohledně areálu školní zahrady.
Kontrolní dny elektro ve škole, dozor je přísný – mění se některé zásuvky, postupy.
24. 7. - moje zatím nejdelší místní šetření, začali jsme s kolegyní ze stavebního úřadu v 9 hodin ráno u
státní silnice, přerušuje nás Česká inspekce životního prostředí, že v lokalitě Vilky II je prováděn
nelegální závoz suti, provádí se zkušební sonda, sháním nářadí, pak zápis. Bohužel ten, kdo celou akci
způsobil a má přijít podepsat protokol, přes všechny sliby odjel z obce. Náprava terénu nastala po
několika urgencích až v listopadu. Končíme ve 14.45 hodin, z Bystřice volají s obavou, jestli kolegyně
neměla nehodu...
Dodavatel na fasádu školy odstupuje před podpisem smlouvy, narychlo svolávám schůzi
zastupitelstva, přece nezahodím vybojované peníze z dotace. Hřiště u rozhledny už finišuje, děcka se
pletou chlapům pod nohy a těší se. Zasloužená dovolená – 3 rodinné dny na Pálavě.
Srpen 2020 – ve škole malujeme, učebny už opět vypadají jako školní třídy, nová světla svítí, měníme
podlahy a ředitelka se stěhuje ze svého „prázdninového azylu“ z hasičky zpět do ředitelny.
13. 8. ráno přijely poslankyně parlamentu Jana Krutáková a Věra Kovářová, jak to tady vedeme,
odpoledne otevíráme slavnostně nové dětské hřiště, které stálo přes 1 mil. Kč a křtíme hasičské auto
pro JSDH SDH Přáslavice, přijeli se ukázat i borci z SDH Velká Bystřice, Velký Újezd a Doloplazy.
Pásku s námi stříhal i velitel 73. tankového praporu. Báječné odpoledne to bylo.
Vybíráme nového šéfa technických služeb a správce bytového hospodářství.
8

22. 8. 2020 byly hody, přijel Martin Maxa, Bobule a večerní program se parádně vydařil.
Přebíráme novotou vonící interiér školy a podepisuji smlouvu na zateplení a fasádu. Elektrikáře
střídají zedníci a montážníci.
Září 2020 – se starostou Obce Svésedlice zahajujeme školní rok v opravené škole a všichni věříme, že
se budou učit normálně celý rok. První ročník školní slavnosti, kde se loučíme s páťáky a pasujeme
prvňáčky. Nastupuje nová kolegyně na bytové s dokonalou znalostí sídliště. Náš STAN zahajuje
společně s Piráty kampaň na krajské volby, čeká nás hektický podzim.
Konečně vidím i kolegy starosty z celého regionu, předáváme si zkušenosti na kongresu IROP a
zjišťujeme, jaké a zda vůbec budou dotace z Evropy od roku 2021.
Škola dostává ze zadní strany lešení a já vysvětluji v ČEZ, že musíme najít řešení, jak vedení NN
umístěné na budově dát jinam. Napoprvé jsem
nepochodila, ale já se nevzdávám..., díky kolegialitě to
nakonec dobře dopadlo. Výjezdní porada mikroregionu
na Strážnicko byla úžasná, vyšlo počasí, výborné víno...
A další premiéra – oddávám za pomoci Hanky krásný
přáslavický pár Anetu a Jiřího, výborné počasí, idylická
atmosféra... Řeším „jezírko“, které se objevilo naproti
rybníku v Druntlíku. Konečně se nám podařilo získat
stavební povolení na rekonstrukci chodníků ve Vilkách,
podáváme žádost o dotaci... Přijíždí dělníci a technika na
pozemek vedle školky na sídlišti, začínají práce na
rozšíření a výstavbě zahrady v přírodním stylu. Kolegyně
Jarka chystá svoje poslední volby, tentokrát krajské, nově s rouškami, dezinfekcí atd...
Říjen 2020 – voda v místní části Kocourovec – jak bolavá rána se znovu otevírá toto téma. Zastupitelé
schvalují záměr a podpis smlouvy na projekt prodloužení vodovodu z Přáslavic. Odložené vítání
nových občánků má rychlý průběh poplatný nařízením s 2. vlnou pandemie: přijde rodinka, vyfotit,
podpis a na shledanou! Jak ráda bych uváděla slavnostní chvíle... To ještě netuším, že i úřad navštíví
Covid s plnou silou, více jak polovina pracovníků postupně ulehá. Zajistit i jen 10 úředních hodin v
týdnu je složité, povolávám záchranu z mateřské a osamocena v kancelářích se snažím zajistit základní
chod úřadu – učím se hlásit, rozvézt svačinky a obědy, dezinfikujeme prostory. V krizi jsme se semkli
a všechno zvládli. Poslední říjnový týden máme nového hejtmana, kterému fandím a podporuji ho.
Listopad 2020 – je nás málo, úsporný režim pokračuje. Práce na zateplení školy postoupily, ze dvora
už je skoro hotovo. Den veteránů uctíváme v komorní atmosféře s několika vojáky bez veřejnosti.
Vybíráme pomalu vánoční stromek a vysazujeme (bohužel bez veřejnosti) javory, lípy, buky, divoké
třešně, modříny do obecního lesa. Procházím s dendrologem sídliště, určuje se, které stromy jsou
poškozené a je třeba je skácet. Na jaře je snad díky dotacím nahradíme novou výsadbou.
Připravuji rozpočet na rok 2021, jde to těžko, když vůbec nevím, kolik peněz nám stát pošle a plánů je
hodně... Nebudeme riskovat, navrhujeme se zastupiteli vyrovnané příjmy i výdaje. Vybíráme novou
pracovnici na úřad a s kolegyňkou Pavlou poprvé společně na olomoucké transfuzce darujeme krev.
Stromek je rozsvícený a vychází poslední letošní obecní zpravodaj.
Prosinec 2020 – Hotovo! Podařilo se a přebíráme školu zářící svou fasádou do dáli. Teď ještě s
ministerstvem vyřídit vše papírově, i to se postupně daří a před Vánoci je 8,1 mil. Kč na účtu. Ufffff…
Pořizujeme ekologické obecní auto, probíhá nultý ročník charitativní akce Přáslavická krabice od bot.
Projednáváme studii budoucí školní zahrady – ještě se k ní musí vyjádřit paní učitelky, hygiena, i
stavební úřad se kladně vyjadřují k rekonstrukci sociálek v suterénu školy, o prázdninách se do toho
můžeme pustit.
Máme vysoutěženého dodavatele na chodníky Vilky I + Vilky II a v březnu 2021 začneme stavět.
Bohužel musíme zrušit všechny plánované akce, ale doba je taková…
Zahajujeme s kamarádkou Olčou tradici úterních procházek po obci se zastávkou ve vinotéce☺.
Kolem Vánoc jako tradičně řeším odvoz plastů a papíru a taky rodinná pohoda a odpočinek. Byl to
zvláštní rok, plný nařízení a omezení, ale přesto se plno věcí podařilo dotáhnout do konce a jiné začít.
Přeju všem hlavně pevné zdraví a neochvějnou víru, že se přes krizi přeneseme a budeme se moci zase
svobodně setkávat.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Hrajeme si v družině
S obnovením prezenční výuky ve škole se děti vrátily i do školní družiny. I když jsou nyní děti
rozděleny na skupiny, snažíme se jim zajistit zábavný program. Dětem při distanční výuce velmi
chyběl kontakt s kamarády, a tak si teď společná odpoledne v družině moc užívají a hrají si spolu, co
to jen jde. Často tak upouští uzdu své vlastní fantazii a vymýšlí si nové hry. Nicméně, už tradičně je u
nás největším hitem stavebnice LEGO, která se těší dlouhodobé oblibě a děti společně staví velkolepé
stavby. Dále hrajeme deskové hry, u kterých se nasmějeme, ale naučíme se i něco nového. Některé děti
také rády kreslí a vyrábí, takže nám pomáhají se zimní výzdobou školy. Vzhledem k tomu, že jsou děti
v družině rozděleny, a jsou tak v menším počtu, lze nyní využívat i interaktivní tabule, takže děti
mohou hrát interaktivní hry, dívat se na videa, či kreslit na tabuli.
Těšíme se na projektové dny, které jsme prozatím museli přesunout a snad se brzy vrátíme do
,,normálního“ režimu ☺.
Klára Buriánková

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, se v naší škole slavil
svatý Mikuláš. V letošním roce ale
probíhala Mikulášská nadílka netradičně. Vzhledem k opatřením vlády,
nám nebylo umožněno, aby Mikuláš
s čertem a andělem obešel všechny
třídy s balíčky. Nicméně, jako třídní
učitelky jsme se rozhodly tuto radost
a tradici dětem neupřít. Proto se pedagožky v naší škole společně
s dětmi převlékly za čerty a anděly, abychom navodili správnou
atmosféru. Ve třídách bylo spoustu čertic a čertů, občas se objevil i
nějaký andílek. Mikuláše jsme však měli jen jednoho! Ten,
schovaný pod rouškou, nebyl odhalen a rozdal dětem balíčky, které
nám připravily paní kuchařky v jídelně. Mikulášskou nadílku si poté
každá třída pojala po svém. Ve třídách se pouštěly vánoční koledy,
říkali jsme básničky, které měly děti nachystané již na víkend, voněly perníčky a cukroví, vyrábělo se,
malovalo nebo probíhala společná vánoční výzdoba třídy. I přesto, že proběhl Mikuláš netradičně,
jsme si to všichni užili!
Aneta Žourková
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Vánoční besídky
Dne 18. 12. 2020 nastal poslední den školní docházky
tohoto roku a nebyl to pro nás jen tak ledajaký den. Od
samého rána se celou školou prolínala vánoční
atmosféra, dobrá nálada a radost dětí z přicházejících
Vánoc. Ve třídách celý den probíhaly vánoční besídky,
na které se děti už týden moc těšily. Na besídkách jsme
vyráběli přáníčka a ozdoby, z reproduktorů zněly vánoční koledy, povídali jsme si o vánočních tradicích a
zvycích. Zahráli jsme si také hry, při kterých jsme si
užili spoustu zábavy. Nakonec přišel zlatý hřeb dne,
kterého se děti už nemohly dočkat. Rozbalování dárečků, které si děti navzájem připravily! Následovala obrovská radost, prohlížení si dárků ostatních a
hraní si s nimi. Na svačinku jsme si všichni pochutnali na vánočním cukroví a na oběd jsme měli rybí
prsty s bramborovým salátem, takže o pravou vánoční atmosféru bylo postaráno ve všech ohledech! ☺
Magdaléna Piňosová
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PROJEKT ŠABLONY III – UČÍME SE PRO ŽIVOT II
V uplynulých dvou letech byla naše základní škola
zapojena do projektu Šablony II, který měl být
ukončen 31. 12. 2020. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se zatím nemohly uskutečnit dva
projektové dny pro děti navštěvující ŠD. Byli jsme
proto nuceni prodloužit dobu trvání projektu, aby si
děti mohly užít i zbývající aktivity. Souběžně s
tímto končícím projektem se nám od ledna 2021
započal projekt Šablony III. Jedná se o projekt
MŠMT, jako poskytovatele dotace z Operačního
programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Naše
škola získala dotaci ve výši 576 786 Kč.
Z těchto financí budou hrazeny v příštích dvou letech následující aktivity:
Chůva pro děti v MŠ, projektové dny v ZŠ a MŠ a projektové dny konané mimo MŠ a ZŠ (výlety) ve
spolupráci s odborníky z praxe v oblasti polytechniky, kariérového poradenství, EVVO nebo
podnikavosti. Dále se chystáme pokračovat v již zavedených a žáky oblíbených klubech. Od druhého
pololetí tohoto školního roku bude pokračovat Klub zábavné logiky a deskových her a od nového
školního roku se žáci mohou těšit např. na Konverzaci v cizím jazyce.
V současné nelehké době se stala nezbytnou součástí výuky ICT technika. Finance projektu nám
poskytnou prostor pro nákup patnácti kusů tabletů, které uplatníme nejen jako doplněk prezenční
výuky, ale žáci budou mít možnost zapůjčit si tablety domů a využít je při distanční výuce.
Mgr. Eva Šrámková
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Ochutnávka exotického ovoce
I v letošním školním roce proběhla v rámci projektu „Ovoce do škol“ ochutnávka exotického a
prémiového ovoce a zeleniny. Děti se díky tomuto programu seznámily s méně obvyklými plody z
celého světa.
Pro prvňáčky a druháčky byla připravena ochutnávková bedýnka a také Bovýskova mapa, na které
jsme si ukázali, odkud exotické druhy ovoce pocházejí a jakou dálku musejí překonat, aby se dostaly
na náš stůl.
Ochutnali jsme granátové jablko, avokádo, mochnu, kiwi, bílou ředkev a mango, které dětem chutnalo
nejvíce, naopak avokádo u dětí velký úspěch nemělo. Exotické ovoce jsme rovněž využili ke hře na
obchod a vysvětlili si, proč je dovážené ovoce dražší než tuzemské.
Děti tento projekt velmi zaujal a ocenily, že mohly ochutnat i cizokrajné druhy ovoce.
Mgr. Lenka Tozziová, Mgr. Aneta Žourková

Předávání vysvědčení
První pololetí ve školním roce 2020/2021 bylo kvůli
nastalé epidemiologické situaci velmi náročné nejen pro
žáky a učitele, ale i pro rodiče, kterým moc děkujeme, že
dětem při distanční výuce pomáhají. Situace s COVID 19
během prvního pololetí byla jako na houpačce, a proto se
do školy nakonec mohli v lednu vrátit pouze žáci prvního
a druhého ročníku.
Ve čtvrtek 28.1.2021 bylo ukončeno 1. pololetí. Pro svá
vysvědčení si však mohli přijít pouze žáci 1. a 2. ročníku.
Prvňáčci i druháčci jsou moc šikovní, a proto se mohou
těšit z pochval třídního učitele a většina dětí i ze samých
jedniček na vysvědčení. V pátek 29.1.2021 čekalo všechny žáky zasloužené volno – pololetní prázdniny.
Děti z třetí, čtvrté a páté třídy mají bohužel stále distanční
výuku, proto jim bylo hodnocení posláno elektronicky a
výpis vysvědčení dostanou, až nastoupí do školy a začne
prezenční výuka.
Všichni doufáme, že se tato situace brzy uklidní a
všechny děti budou moci co nejdříve usednout do
školních lavic.
Mgr. Jana Žižková
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STAČÍ SE DÍVAT KOLEM SEBE …
Před několika dny jsem byl v Jeseníkách na běžkách. Podél běžeckých tratí
byla na dvou místech odpočívadla na svačinu a občerstvení. Bylo tam
napsáno: „Co jsi donesl, to si i odnes.“ To mě inspirovalo k tomu, abych
napsal příspěvek do Zpravodaje. Za celou dobu kolem běžeckých stop jsem
neviděl ležet na zemi kousek papíru od svačiny, slupky od pomerančů,
banánů, nebo pohozenou prázdnou PET láhev.
Máme kolem naší vesnice pěkné cyklostezky téměř na všechny světové
strany, kde se prochází kvůli koronaviru mnoho lidí, protože v posledních
měsících se nedají dělat žádné sportovní aktivity. Co se týká odpadků kolem těchto cest se situace
oproti Jeseníkům diametrálně liší. Převládají plechovky od piva, láhve od různých druhů nápojů, sáčky
od bonbonů atd. Je to jednoznačně v lidech, jak se chovají k přírodě. Někde to jde, ale u nás zatím ne.
Další problém v naší obci jsou psí exkrementy. Před časem o tom psala i paní starostka. Ale jak je
vidět, je třeba to stále někomu připomínat. Z domu do nejbližšího obchodu to mám 350 metrů.
Napočítal jsem na této délce chodníku 11 hromádek, z toho dvě už přede mnou nějaký nešťastník
rozšlápnul. Proto jsem začal chodit do obchodu až za světla, abych se vyhnul tomuto „štěstí.“
A poslední postřeh z naší obce jsou odstavená auta, kterých postupně přibývá. Stačí se projít po obci a
soustředit se na zaparkovaná vozidla. Hned se pozná, která auta jsou nepoužívaná a která jsou jen tak
odložená. Svědčí o tom centimetrová vrstva prachu na kapotě, poloprázdné pneumatiky anebo dokonce
auta bez státních poznávacích značek. V této souvislosti bych chtěl poukázat na novelu zákona
193/2018, která řeší, jak se má s těmito vozidly naložit.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát v nastávajícím roce hodně zdraví a samé pozitivní zprávy v
našem Zpravodaji.
František Beláček
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
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A NĚCO NAVÍC…
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Vlasta Dzurianová
Bohumila Novotná
Josef Opletal
Blažena Johnová
Milada Pavlitová
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Zdeňka Franková
Antonín Novotný
Ludmila Smékalová
Jitřenka Hanzelová
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Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Vendula Kučerová
Vítáme nového občánka!

† Robert Pelc
† Jan Mück
† Dalibor Petr
Budeme vzpomínat!

NEZAPOMEŇTE!
Psal se 1. březen 1986 v 11.30 hodin, kdy na prodejnu v Přáslavicích na sídlišti přišel
tehdy nenápadný mladík a dnes již nápadný stařík Jiří Dočkal. Tehdy velmi akutně
hledali vedoucího, ještě do prodejny Jednota Olomouc. Po velkých obtížích se toto
místo podařilo obsadit. Prodejna, která již stojí přes 60 let, poznala několik výborných
vedoucích. Všichni tito dobří vedoucí dohromady tady neprodávali ani polovinu
doby, co jedinec Jiří Dočkal. Počítáte správně, teď to 1. 3. 2021 bude přesně 35 let.
Děkuji všem, kteří jste to se mnou vydrželi. Byli jste opravdu dobří.
Děkuji a moc si toho vážím.
Při mém výročí působení na prodejně 20, 25 a 30 let, vždy bylo pro zákazníky po celý
den zdarma bohaté občerstvení a jeden až dva druhy zboží zdarma. Dokonce
jednou hrál odpoledne za provozu na prodejně i harmonikář Jindra Tádler z Velké
Bystřice a těsně před zavíračkou a po ní si někteří zákazníci k harmonice i zazpívali a
zatancovali. Jen si již nevzpomenu, ke kterému výročí to bylo. V paměti mě živě
zůstala jedna úsměvná vzpomínka, kdy tehdy přímo
z nemocnice přijela paní Frélichová a přímo ze sanitky ji
odchytl Radek Košťálek a na prodejně si zatančili
k písničce „Nedaleko od Trenčína.“
Ale to není zase tak důležité. Já bych chtěl hlavně
vzpomenout toho, komu stačila zhruba třetina doby – 12
let, aby mě zcela jasně předčil ve své laskavosti, dobrotě a
ochotě a koho jste měli opravdu rádi, Lukáše Dočkala.
Narodil se 18. 3. 1986 v 9.50 hodin. Ti, co ho měli rádi,
mohou v den jeho nedožitých 35 let zapálit svíčku a
vzpomenout před jeho pracovištěm, kde to tolik miloval.
Bohužel jsme to měli vždy nastaveno tak, že na prvním
místě byl obchod a potom až zdraví. Děkuji za vzpomínku.
Jiří Dočkal
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PLÁN AKCÍ
sobota
sobota
sobota
čtvrtek
sobota
neděle
pátek
pátek, sobota
sobota

20. 2.
27. 2.
13. 3.
18. 3.
20. 3.
21. 3.
26. 3.
26.-27. 3.
27. 3.

V O B C I N A: ÚNOR – BŘEZEN
Hasičský ples
SDH
Dětský karneval
SRP při ZŠ a MŠ
Maturitní ples
Recitační soutěž mikroregionu Bystřička ZŠ+Obec
Obecní ples (přeložený z 30. 1. 2021)
Obec+spolky
Jedlička
ZŠ
Vynášení zimy
MŠ
Jarní výstava
Obec+ZŠ+MŠ+MC Motýlek
Den otevřených dveří v ZŠ Přáslavice
ZŠ
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