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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Vítejte v jarním vydání našeho zpravodaje.
Věřím, že už naposledy se vídáme jen zběžně a nejvíc on-line přes obrazovku
počítače. Máme naději, že už jsme v cílové rovince souboje s onemocněním
COVID 19. V naší obci jsou alespoň 1 dávkou naočkováni senioři od 80 let,
kteří měli zájem. Další zájemci – senioři byli očkováni přímo v obci
praktickým lékařem MUDr. Kellerem. Také paní učitelky a další pracovníci
školy už absolvovali očkování alespoň první dávkou. Stejně jako v ostatních firmách, i u nás na úřadě
začalo pravidelné testování pracovníků za dohledu naší místostarostky MUDr. Hany Navrátilové
Bartoňkové.
I když i ten odložený ples jsme museli zrušit, věřím, že všechna tato opatření s omezením pohybu a
návštěv, pěkné jarní počasí s vyššími teplotami, povedou zpět k setkáváním, dobrým akcím a
společenskému životu.
Co máme v plánu na další 2 měsíce?
• Celková rekonstrukce chodníků Vilky I. a nový chodník Vilky II. – už se pracuje, přijďte se na
procházce podívat.
• Podali jsme žádost o dotaci na výstavbu nové komunikace (asfaltové vozovky) v lokalitě Vilky
II., abychom se zbavili těch děr a prachu.
• Výměna starých sloupů a svítidel veřejného osvětlení – smlouva je podepsána, v květnu se
začíná.
• Nové hřiště na tělocvik i pro veřejnost v zahradě školy č.p. 18 – po Velikonocích startujeme.
• Cesta v místní části Sušírna – stroje najíždí od 12. 4.
• Výsadba nové zeleně na sídlišti – smlouva je podepsaná, začínáme vybírat lavičky, v srpnu
nastoupí zahradníci.
• Nové hřiště pro děti na dolním konci – stihneme do října, právě teď vybíráme hrací prvky.
• Na dětském hřišti u rozhledny postavit přístřešek proti slunci a dešti.
• Připravujeme instalaci 2 nabíječek na elektrokola, a to u cyklostezky na Doloplazy a v areálu u
rozhledny.
• Přivítat nové občánky, postavit májku a položit věnce ke Dni vítězství, ať už bude stav
nouzový, jarní, krajní nebo jiný.
V plánu je nová moderní školní zahrada s hřištěm, venkovní učebnou, je zadán projekt na chodníky
kolem klubovny seniorů a MC Motýlek na státní, také se projektuje prodloužení vodovodu na
Kocourovec a proběhla první schůzka k projektu modernizace ČOV. Plánujeme rekonstrukci bytů na
sídlišti a osvětlení cyklostezky kolem Ořechovky.
Od června by měl být v blízkosti obecního úřadu instalován výdejní automat zásilkovny.
Ráda bych vás všechny osobně pozvala 20. května odpoledne na slavnostní otevření zrekonstruované
budovy školy a nového hřiště v zahradě školy (viz. str. 18 - POZVÁNKA). Můžete si prohlédnout nově
zrekonstruované učebny, zavzpomínat na školní léta a podívat se na nové hřiště v zahradě.
S občerstvením se představí holky ze školní kuchyně a já i všichni z úřadu i ze školy se moc těšíme na
pěkné odpoledne. A věřím, že to tentokrát vyjde!
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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VÍTE ŽE…
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU se u nás v Přáslavicích uskuteční v sobotu 10. dubna 2021
v běžné otevírací době sběrného dvora, to je od 9.00 do 11.00 hodin,
kdy zde bude přistavený zvláštní kontejner určený pro tento odpad.

OTEVÍRACÍ DOBA V DOBĚ PANDEMIE
- POŠTA PARTNER Přáslavice od 2. 3. do 9. 4. 2021:
pondělí a středa
13.00 – 17.00 hodin
úterý a čtvrtek
13.00 – 16.00 hodin
pátek
8.00 – 13.00 hodin
- OBECNÍ ÚŘAD Přáslavice od 2. 3. 2021 do ODVOLÁNÍ:
pondělí a středa
7.00 – 17.00 hodin
(polední přestávka 12.00 – 12. 30 hod.)
ostatní dny pro veřejnost
ZAVŘENO
- SBĚRNÝ DVŮR od pondělí 29. 3. 2021 v normálním provozu:
pondělí a středa
15.00 – 17.00 hodin
sobota
9.00 – 11.00 hodin
V sobotu (mezi svátky) 3. 4. 2021 OTEVŘENO!
První svoz BIOODPADU v pátek 9. 4. 2021.
- TĚLOCVIČNY jsou od pátku 18. prosince do odvolání UZAVŘENY!
- OBECNÍ KNIHOVNA: pondělí a středa, 17.00 – 19.00 hodin přes „výdejní okénko“.
(Knihy lze objednat telefonicky na čísle: 736 228 680.)
- ROZHLEDNA: od 1. 4. 2021 pro veřejnost OTEVŘENA.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
V termínu do 30. 4. 2021 můžete nadále přispívat do Tříkrálové sbírky 2021
bezkontaktně (bezhotovostně) těmito způsoby:
► bankovním převodem na sbírkový účet Charity Olomouc 66008822/0800,
variabilní symbol 77707019
► do on-line 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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DĚNÍ

V OBCI A

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

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE VILKÁCH
5. 2. 2021 – ze stránek obecního FACEBOOKU
Chodníky ve Vilkách čeká rekonstrukce. Pár měsíců to vydržte a pak
už se bude chodit suchou nohou až k silnici na Svésedlice.
Starostka už má podklady připravené. Chodníky Vilky jsou v plné
přípravě!
I když je před námi nejstudenější mrazivý týden letošní zimy, my na
úřadě už myslíme na jaro!
Připravujeme rekonstrukci chodníků v lokalitě Vilky I. + Vilky II.
Na konci června se těšte na nový dlážděný chodník od hřiště až ke
křižovatce se silnicí na Svésedlice. V části Vilky I. bude chodník i
vjezdy k domům zcela rekonstruované a pak přijde řada na Vilky II. a
nový chodník s šířkou až 2 m.
Navíc budou vybudované i plánované retardéry při vjezdu do obce
a také bezpečné plochy pro odpadové kontejnery.
Dlouhé měsíce trvalo vyřízení stavebního povolení. Ale všechno se povedlo. Podat žádost o dotaci z
programu Bezpečnost dopravy v rámci MAS Bystřička, byli jsme úspěšní a peníze byly přislíbeny!
Máme vysoutěženou firmu, v únoru je plánována první společná schůzka projektant – stavitel –
dozor – investor a v březnu, pokud nám to počasí dovolí, bude zahájeno!
Prosím všechny obyvatele i chodce o trpělivost a shovívavost. Vím, že je to náročné, vloni bylo
rozkopáno veřejné osvětlení, letos znovu bagry a technika kvůli chodníkům.
Věřím, že se nám podaří zajistit i peníze na poslední část, a to je nová asfaltová vozovka, která by měla
být třetí a poslední etapou při rekonstrukci v této lokalitě.

JEDNOTKA SDH – ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ
13. 2. 2021 – ze stránek obecního FACEBOOKU
Děkujeme klukům z jednotky SDH za pomoc při posypu chodníků! Píše starostka Jitka Ivanová.
Karanténa doběhla i nás v obecním týmu. Už třetí den máme všechny řidiče multikáry postavené
mimo práci čekající na výsledek testu nebo verdikt hygieniků. Sníh a mráz se ale hygieny neptá a
pracuje podle svého uvážení.
Naštěstí máme naši jednotku SDH Přáslavice a její členové na moji prosbu o pomoc reagovali
hned a v dnešní sobotní ráno vypomohli s údržbou cest v Hliníku a na sídlišti. Nejdřív bylo nutné
namíchat posypovou směs a pak ručně ošetřit chodníky. Všechno klaplo na jedničku a klukům
dobrovolným hasičům patří velké DÍKY!
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Ať už je doba jakákoliv a klade nám různé nástrahy, je důležité si umět vypomoci, a já jsem ráda,
že u nás v Přáslavicích to funguje.

HOLKY ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
22. 2. 2021 – ze stránek obecního FACEBOOKU
Dobrý oběd je základ, jak píše naše starostka. Děkujeme!
Jak si udržet náladu v tomto „čase-nečase?“ Soustřeďme se na obyčejné a
fungující věci.
Takovým zdrojem stability a normálnosti je naše školní jídelna. Ať má
číslo R jakoukoliv hodnotu, ráno před 6. už jsou ženy na place. Kdybyste
byli muška zlatá nebo jen seděli u nás v hlásírně, kde je slyšet kde co, tak
víte, že mezi kily cibule a krájením mrkve se probere leccos.
Denně holky připraví více než 200 porcí. Ráno po 7. už jsou
připraveny na rozvoz svačinky do školek v Přáslavicích a Mrsklesích. V mezičase se přijmou prázdné
jídlonosiče pro seniory obou obcí, v kotli bublá polévka kuchařinky Zdenky, u pánve stojí a vše na
place diriguje vrchní kuchařka Maruška, Mirka je kanón na systém a přípravu surovin a ve velitelské
mini kanceláři sedí u počítače vedoucí Maruška.
V 10 už slyšíme hotovo a občas taky výbuchy smíchu a peprnější slovo, když se něco nevyvíjí, jak
má. Ještě teplý oběd pádí ve várnicích do Mrskles a přichází na scénu jídlonosiče přáslavských
seniorů. Před půl 11. je vše připraveno a náš vrchní distributor Olinek si chystá podle vlastního, roky
prověřeného systému jídlonosiče na rozvoz a hurá na cestu po vesnici, strávníci senioři už čekají.

Vše je zakončeno předáním várnic s obědem ve školce na sídlišti. Když uhodí karanténa, pak musí
vypomoci i místostarostka, holky z kanceláře nebo sedám za volant já sama. Bez oběda (cena 71 Kč)
nikdo nezůstane!
Na konci směny přichází osobní výdej. Do jídelny teď mohou jen malé skupinky školáků, holky z
kuchyně znají všechny malé žáčky jménem, a i přesně vědí, kdo rád maso, jaký je jedlík a komu voní
raději ovocné knedlíky. Prostě o chutích dětí se tady ví všechno.
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Po důkladném úklidu a dezinfekci se nahrnou zaměstnanci úřadu (medaili za nejlepšího strávníka
má správkyně BH Pavla) a finále je už jen úklid a příprava na další den. Dobrý oběd nejen zasytí, ale i
potěší a zvedne náladu, a to je moc důležité v dnešním světě.
Holky ze školní jídelny Přáslavice, DĚKUJEME!

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ZŮSTANOU OTEVŘENÁ
1. 3. 2021 – ze stránek obecního FACEBOOKU
Dětská hřiště v Přáslavicích zůstanou otevřená. Dodržujte prosím všechna opatření a chovejte se
rozumně, apeluje starostka.
Vážení rodiče a občané Přáslavic!
Vláda ve svém nařízení č. 113 důrazně doporučuje uzavřít prostory dětských hřišť.
Po zralé úvaze jsem se rozhodla nechat venkovní hřiště a sportoviště v obci Přáslavice otevřená. Je
důležité dodržovat všechna opatření a věřit, že to jsou poslední 3 týdny drakonických opatření.
Abychom ale vše dobře zvládali, je nezbytné starat se i o své psychické zdraví. K tomu patří i pohyb
venku na čerstvém vzduchu, který podpoří dobrou náladu i hladinu vitamínu D a tím pádem i imunitu.
Jsem přesvědčená, že se dá pobývat na hřišti a dodržovat všechna doporučení a opatření. Je na
úvaze a rozhodnutí rodičů, zda a kdy půjde dítě na hřiště, sportovat nebo na procházku apod.
Ode dneška se mohou registrovat na očkování osoby od 70 let. Pokud vám nemůže pomoci rodina
nebo vaši blízcí, pracovnice obecního úřadu poradí a pomohou, neváhejte zavolat na úřad a domluvit
se. Za poslední rok bylo hospitalizováno v souvislosti s COVID 19 celkem 19 osob a 155 osob, skoro
11 % občanů obce, onemocněním prošlo. I když je to dlouhé pro všechny, napněme prosím všechny
síly to tyto 3 týdny vydržet. Právě proto, aby se počet hospitalizovaných nebo zemřelých ve
statistikách nemusel přepisovat.
Zůstávejte negativní a myslete pozitivně.
Přeji nám všem, aby se naděje na blízké dny
rozvolnění stala skutečností.

VŠE NEJLEPŠÍ ŽENÁM K MDŽ
7. 3. 2021 – ze stránek obecního FACEBOOKU
Přejeme vše nejlepší ženám nejen z naší obce k MDŽ!
Zítra je mezinárodní den žen, píše starostka. Letos obzvlášť si
poděkování a respekt zaslouží ženy v první linii pandemie –
sestřičky, lékařky, sanitářky, ošetřovatelky, lékárnice a další
profese ve zkoušeném zdravotnictví. Nemůžeme ale zapomenout
třeba na prodavačky, řidičky MHD atd. Obdivuji všechny ženy,
které dokáží v dnešní neutěšené době skloubit náročnou práci, péči
o domácnost a zároveň distanční výuku svých dětí, a přitom si ještě
zachovají nadhled a optimismus. Máte můj obdiv!
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Dovoluji si tímto popřát všem ženám, nejen u nás v Přáslavicích, spokojený život plný respektu a úcty!
Věřím, že za rok se na MDŽ sejdeme na „holčičím“ posezení u dobrého programu, jídla a skleničky
vína. A oslavíme to parádně! Těším se!

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE VILKÁCH SE ROZJELA
12. 3. 2021 – ze stránek obecního FACEBOOKU
Ve Vilkách už se jede na plné obrátky. V červnu suchou nohou od hřiště až k silnici do Svésedlic.
Starostka referuje. Chodniky? Chodniky! Zahájeno.
V tomto týdnu započala plánovaná a očekávaná rekonstrukce chodníků ve Vilkách u hřiště. Původní,
už mírně ochozené kachle 30×30 cm, nahradí nová holandská dlažba s bezpečnostními prvky. V
lokalitě s novou výstavbou Vilky II. budou vybudovány chodníky nové.
Prosíme všechny občany i rodiče s dětmi, kteří využívají hřiště, o shovívavost a nadhled.
Když se staví, je s tím spojeno i nepohodlí, hromady štěrku, hluk i pohyb techniky a stavařů. Vydržme
to! Nové pěkné bezpečné chodníky budou stát za to!
Investice činí 2 603 382,87 Kč a v rámci projektu Bezpečnost dopravy v obci Přáslavice bude z více
než 90 % financována z dotace v rámci MAS Bystřička.

NOVÉ STROMY A ZELEŇ NA SÍDLIŠTI
22. 3. 2021 – ze stránek obecního FACEBOOKU
Příjemné pondělí přejeme! Nové stromy, záhony a vylepšené trávníky, to všechno plánujeme od srpna
na našem sídlišti. Starostka referuje o připravované zelené akci.
Nové stromy a zeleň na sídlišti – připravujeme na srpen 2021.
Udělali jsme další krok v projektu Obnova ploch zeleně sídliště v Přáslavicích. Na akci máme
přislíbenou dotaci díky výzvě MAS Bystřička z programu životní prostředí – zlepšení zeleně v obcích.
Sehnat všechny papíry a povolení trvalo skoro rok, pak čekání na hodnocení z fondu životního
prostředí, ale vše je snad na dobré cestě. Minulý týden jsem podepsala smlouvu s realizační firmou a v
srpnu začnou zahradníci s výsadbou, která bude trvat přes celý podzim = 14 týdnů.
Projekt dělal zkušený mistr krajinářské a zahradní tvorby pan Jaroslav Brzák z Regionu HANÁ, který
bude také na práci odborně dohlížet.
Co je tedy v plánu?
Zachovat vše, co nyní je a zpříjemňuje život obyvatelům sídliště, část stávajících trávníků se oseje
novou směsí, květnatá luční.
Vysazeno bude 114 nových stromů, všechny kotvené (3 body), z toho 16 ovocných. Jedná se o
buky, habry, javory, ořešák, magnolii a další pestrou směs. Z ovocných to budou slivoně atd.
K případnému kácení stávajících stromů bude přistupováno s respektem k jejich stavu.
V rámci revitalizace budou vyměněny staré a rezavé sušáky na prádlo za nové a odstraněny zbytky
klepačů na koberce z minulého století.
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Vysadí se živé ploty z habrů (263 ks) kolem popelnic apod.
Život všem zpříjemní nová, růžová a bylinková zahrada s keři (52 ks) s novými trvalkovými
záhony. Dále založí firma smíšené záhony, které by měly kvést celý rok.
V rámci projektu bude instalováno 14 ks nových laviček a za DPS vyroste komunitní místo pro
setkávání i s ohništěm.
Plánována je z dotace i údržba po dobu 3 let. Aktuálně řešíme jímání dešťové vody na zalévání. Do
projektu bych chtěla zapojit zahrádkáře z celého sídliště.
Už se těším na jaro 2022, kdy se teprve ukáže, jak se všechno povedlo.

Jak se sečíst
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo
pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst on-line od 27. 3. až
do 11. 5. (28. 3. prodlouženo) přes internet nebo pomocí mobilní
aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete on-line, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání.
Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.
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DEN UČITELŮ
28. 3. 2021 – ze stránek obecního FACEBOOKU
Dnes mají svátek učitelé!
Zamýšlí
se starostka obce.
A na kterého učitele nebo učitelku
vzpomínáte Vy? Děkujeme přáslavickým paním učitelkám za jejich práci!
Jsou takoví, na které vzpomínáme na
každém třídním srazu nebo rodinné
oslavě. A také ti, jako v každé práci,
kteří tu profesi vykonávají, ale vůbec
by ji dělat neměli. A žáci to vždycky
nějakým 6. smyslem vycítí. Dobrý
učitel vás dokáže nasměrovat ať už
profesně nebo lidsky.
Vzpomínám, jaké štěstí jsem měla v
80. letech na obchodním učilišti. Nejlepší třídní učitel na celé škole, chlap,
co učil rád, a i když byl za své názory
kárán a přeřazován na školy nižších typů, nedával to znát. Nikdy neshodil kolegy, i když některé porážel „o parník“. Uměl vyložit historii v souvislostech a zaujmout i prodavačky češtinou. Občas se pro
jistotu tvářil, že nevidí obsah školních tašek nebo dým od postávající skupinky studentů. Měl odvahu s
námi jezdit na výlety a exkurze, a to i přes noc, i když nám nebylo 18. Při průšvihu (teda on nebyl za
ty čtyři roky jen jeden) apeloval především na náš rozum a osobnost. Ovlivnil každého z celé třídy a
často si na něj vzpomeneme. I dnes by to byl „Pan Učitel“.
Poslední rok prověřil kvalitu a odhodlání učitelek a učitelů více, než bychom si všichni přáli.
Připravit zajímavou distanční hodinu je o dost
těžší a delší než stát před třídou u tabule. A navíc nejsou na to školení ani návody. Většina
učitelů plave v té neprozkoumané řece chvalitebně až výborně.
Vím sama, jak je těžké udržet dobrou náladu v
hodině maturantů, když se můžete několik měsíců vidět a slyšet jen přes webkameru.
Jsem ráda, že u nás v Přáslavicích se paní učitelky ve školce i ve škole popraly statečně s
novými úkoly této pandemické doby a dávají
do toho všechen svůj um a čas.
Milé dámy a pánové, děkuji Vám za entuziasmus a elán a přeji krásné chvíle spojené s touto
úžasnou profesí.
Těším se, že se zanedlouho setkáme osobně a budu Vám moci předat pořádnou kytici.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Škola nanečisto
Opět po roce jsme u nás ve škole přivítali neobvyklou návštěvu – naše předškoláčky, kteří se v září
chystají do 1. třídy. Ač mnoho z nich zrovna skolily neštovice, i tak se našlo 13 statečných, kteří si
přišli tentokrát bez rodičů vyzkoušet, jaké to je být školákem.
Hlavním tématem celé hodiny byla zima. Při vstupu do třídy tak děti musely říct kouzelné slovo, které
se vztahuje k tomuto ročnímu období. Poté dostaly průkazku, do které si nalepovaly body za všechny
splněné úkoly. Následovalo povídání o školních pomůckách – co takový školák potřebuje? Děti to moc
dobře věděly a do aktovky naskládaly všechny důležité věci. Dále nám děti ukázaly, jak umí
slabikovat slova a určovat v nich počet slabik, vyzkoušely si uvolňovací cviky a počítání do pěti.
Na závěr si děti vyrobily malé sněhuláčky, které si mohly odnést domů společně s medailí a
omalovánkami. Všichni budoucí prvňáčci byli moc šikovní a zaslouží si velikou pochvalu!
Už se těšíme, až k nám do školy v září nastoupí!
Lenka Tozziová, Magdaléna Piňosová

Mikulášská nadílka

Finanční gramotnost
V pátek 26. 2. proběhl na naší škole projekt s názvem Finanční gramotnost.
V první třídě se děti seznámily s tím, co znamená banka, bankomat, platební karta, pin, kapesné, nájem
a půjčky. Zahrály si na obchod, a přitom manipulovaly s drobnými mincemi.
U dětí ve druhé třídě byl projekt Finanční gramotnost realizován on-line. Žáci byli přihlášeni v
počítačové třídě, kde interaktivně pracovali s paní Buřtovou z České spořitelny na úkolech, které jim
zadávala. Žáci se seznámili s pojmy banka, bankomat, kreditní karta, pin, příjem a výdej. Moc je tento
projekt bavil a už teď se těší na další spolupráci s Českou spořitelnou.

Ve třetí třídě se žáci při on-line hodině s paní učitelkou věnovali penězům. Byli seznámeni s mincemi
a bankovkami a potom s nimi počítali.
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Ve čtvrté třídě proběhl projekt s názvem „Abeceda peněz“. Stejně jako v druhé třídě ho vedla paní
Buřtová z České spořitelny. Pro děti byl připraven krásný výukový program plný soutěží. Všichni se
aktivně zapojovali, upevnili si znalosti a dozvěděli se spoustu nových informací z finanční oblasti.
V páté třídě se projekt jmenoval „Rozumíme penězům“. Proběhl také on-line. Paní učitelka s dětmi
probírala zejména úrok, hotovostní a bezhotovostní platby, jak se používá platební karta a bankomat.
Žáci také řešili praktický úkol na téma půjčka a splátky.
Cílem tohoto projektu bylo naučit děti hravou formou základy finanční gramotnosti.
Jana Žižková

4/2021 – Zahájení prací na rekonstrukci školní zahrady
Co vše tady bude? Nové sportoviště, zázemí pro MŠ = zahrada pro MŠ, parková část s venkovní učebnou,
nádvoří – atrium, venkovní zázemí pro družinu + užitková zahrada, ohniště. Děti se mají na co těšit!
Nové sportoviště bude hotové v květnu 2021. Další etapy jsou naplánovány do několik příštích let.
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Recitační soutěž základních škol
Už sedmým rokem jsou v rámci zvýšení a podpory čtenářské gramotnosti v našem Mikroregionu
Bystřička pořádány recitační soutěže pro děti z prvního stupně základních škol. Letos se do projektu
zapojila i MAS Šternbersko.
Tentokrát se organizace soutěže ujala naše škola. Po loňském
odloženém ročníku bylo rozhodnuto, že vzhledem k současné
situaci bude soutěž probíhat on-line. Nakonec se přihlásilo 8
základních škol.
Ty během února uspořádaly svá školní kola a zaslaly nám videa
recitujících soutěžících.
Také v naší škole jsme si v probíhajících on-line hodinách
českého jazyka poslechli přednes veršů nebo prózy našich žáků
a v jednotlivých třídách vybrali finalisty. V 1. a 2. třídě děti
vybíraly svého zástupce v soutěži „naživo“. Prvňáčci ke své
básni namalovali i obrázek (viz foto).
Vlastní soutěž proběhla 18. března 2021, kdy se ve všech
zúčastněných školách sešla porota. Ta měla přístup na sdílený
disk s nahrávkami a vyhodnotila všechny velmi pěkně
zarecitované, originální a mnohdy vtipně doplněné přednesy
dětí. „Rozhodování bylo velmi těžké!“, sdělovali nám při
následném zasílání bodovacích listin pedagogové ze soutěžících
škol. A zde jsou výsledky:
V mladší kategorii (1. - 3. ročník) byla vyhodnocena jako nejlepší žákyně z Daskabátu, na 2. místě se
umístil chlapec ze ZŠ Mariánské Údolí a na 3. místě byla žákyně ze ZŠ Bystrovany.
V kategorii starších žáků (4. - 5. ročník) byla na 1. místě dívka ze ZŠ Velká Bystřice, na 2. místě se
umístila žákyně ze ZŠ Dolany a 3. místo patří chlapci z Velkého Újezdu.
Všechny děti jistě potěšilo, že si touto formou mohou aspoň trochu zasoutěžit, pobavit se a vyzkoušet
něco nového. My dospělí se těšíme, že se třeba příští rok při pořádání dalšího kola soutěže uvidíme
„naživo“.
Mgr. Eva Fojtíková
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Těší se na vás paní učitelky,

škola v novém „kabátu“ a krásně zrekonstruované a zařízené třídy…
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
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SPONZOR

16

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

DUBEN

KVĚTEN

Růžena Číhalíková
Růžena Chodilová
Josef Švarc
Vít Kummer
Václav Langer
Jolana Zavadilíková

93
80
75
75
65
/

Jindřiška Pelikánová
Jiřina Popelková

86
65

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

† Anna Bílá
† Jiří Vodička
† Mojmír Kubíček

† Luděk Číhal
† Marie Večerková
† Milada Zemánková
Budeme vzpomínat!

VZPOMÍNKA
1. březen 2021, výročí 35 let na prodejně v Přáslavicích a 45,5 let celkové práce v obchodě včetně
vojny a studií, se vydařil. Zákazníkům jsem vlastnoručně připravil prý chutné chlebíčky a jednohubky,
které si někteří spotřebitelé mohli odnést i pro své rodinné příslušníky domů.
Ochutnávka ale proběhla hlavně na prodejně, kde byla možnost pochoutky zapít i nápojem dle chuti.
Jsem rád, že zákazníci, kteří chodí rádi na sídliště nakupovat, se mohli již čtyřikrát za posledních 15 let
podílet na těchto ojedinělých, docela oblíbených akcích.
Dále bych chtěl moc poděkovat těm, kteří si vzpomněli ve čtvrtek 18. 3. 2021 na nedožitých 35 let
mého syna Lukáše Dočkala a zapálením svíčky, nebo byť jen vzpomínkou uctili jeho narozeniny.
Velice si vážím a oceňuji účast kamarádů a kamarádek ze širokého okolí, např. Hluboček,
Mariánského Údolí, Mrskles, Přáslavic, Kovákova, Tršic, Olomouce a Opavy, kteří ani po více jak půl
roce nezapomněli a požádali mě, jestli by mohli uskutečnit v sobotu 20. 3. 2021 malé setkání před jeho
pracovištěm a zavzpomínat. I když byla neskutečná zima, tak většina účastníků vydržela diskutovat a
vzpomínat odpoledne celé 3 hodiny. Celkem se prostřídalo asi 70 – 80 známých. Dvě velké přepravky
chlebíčků, jednohubek a také různých nápojů se téměř zkonzumovalo. I nějaké skladby byly odehrány
na trumpety. Děkuji za věcné, květinové a jiné dary. Bylo to velmi dojemné. Vše bylo v klidu
ukončeno v 15.30 hodin společnou fotografií. Děkuji všem.
Jiří Dočkal

PLÁN AKCÍ
sobota
čtvrtek
pátek
neděle
čtvrtek
sobota
sobota

17. 4.
29. 4.
7. 5.
16. 5.
20. 5.
22. 5.
29. 5.

V O B C I N A: DUBEN – KVĚTEN
Vítání občánků
Stavění máje
Kladení věnců
Odpoledne pro seniory
Slavnostní otevření ZŠ+sportoviště
Hasičská soutěž – žáci
Dětský den a kácení máje

Obec+ZŠ
Obec+SDH
Obec+ZŠ+AČR
Obec+ZŠ+MŠ
Obec+ZŠ
SDH
Obec+spolky
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