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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Jsem ráda, že se potkáváme u letního čísla našeho zpravodaje. Věřím, že
už máme nejhorší měsíce z pandemické doby za sebou a žádná další
podzimní vlna nás už nečeká a virus bude pod kontrolou.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na zvládnutí
posledních měsíců. Děkuji všem občanům, kteří trpělivě snášeli a
respektovali vládní nařízení, byť jsme jim už někdy nerozuměli
.
Moje díky patří také příslušníkům Armády ČR, kteří slouží u nás v
Přáslavicích (72. mechanizovaný prapor „Generálmajora Josefa Buršíka“ a 73. tankový prapor). Šíří
díky svému nasazení a práci dobré jméno obce v celém Česku. Poděkování za výbornou spolupráci
patří i oběma velitelům praporů, kteří se o obec zajímají a pomáhají. Naposledy to bylo v okamžiku,
kdy i naší školkou se přehnala vlna covidu a bylo potřeba zajistit dezinfekci prostor. Přes složitost
podmínek a víkendový čas vojáci pomohli. Každý starosta by si přál takové partnery.
Aktuálním tématem je mimo opatření také počasí a TRÁVA
.
Tak, jak jí v minulých letech bylo méně a na konci léta žádná, letos jí je jaksi více, než bychom si
všichni přáli. Oficiální doporučení je sečení 2x ročně, tak jako kdysi, aby bylo podpořeno zadržení
vody v krajině.
Tohle téma je jako fotbal
. Každý z nás má hodně argumentů, jak to dělat, proč ano a proč ne, a i
složení travního porostu se v letech změnilo…
Letošní rok je zcela mimořádný díky dešti a chladnu, pracovníci obce se snaží v rámci možností
posekat střed obce a sídliště tak, aby bylo vyhověno požadavkům na zadržení vody, tj. nesekat úplně
nakrátko, ale aby se na to dalo dívat. Vím, že jsou zde mezery, ale na druhou stranu nelze očekávat,
že každý kout u cesty kolem cyklostezky bude vypadat jako soukromá zahrada s terasou. Máme v lese
vysázeno hodně nových stromků a ty se musí také opečovávat a vyžínat, abychom nemuseli sázet
znovu a také další úkoly. Buďme tedy k tématu TRÁVA prosím shovívaví.
Jak jsem založení optimistické povahy, tak mne opravdu „dostal“. Jeden nebo více našich
spoluobčanů kvůli svému pohodlí, protože by muselo býti zaparkováno o pár metrů dál, svévolně a
zcela zbytečně ořezal korunu lípy srdčité na polovinu. Obecní strom s hodnotnou krajinářskou
kvalitou na obecním pozemku. Nechala jsem odborníky vyčíslit škodu pro obec a celou situaci řeším s
obecními právníky.
Važme si prosím obecní zeleně, vysazených stromů a krajiny, která nás obklopuje, náhradní není.
Vyvarujme se ničení stromů kvůli vlastnímu pohodlí.
Nakonec mi dovolte pozvat všechny v sobotu 21. srpna do areálu obecní zahrady. Letos zde budou
nejen hody, ale i oslava 890 let od založení obce a zakončení veřejné cyklojízdy mikroregionem
Bystřička. Těším se na setkání s Vámi!
Ing. Jitka Ivanová
starostka obce
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VÍTE ŽE…

Obecní auta mají nové „dresy“.
Už je nepřehlédnete! Nový kabát dostali do jarních dnů obecní „auto pomocníci“.
Modrou Škodu Octavia jsme získali bezúplatně jako nepotřebný majetek od Armády České republiky.
Odveze nářadí i pracovníky, pomůže při nákupu zboží nebo materiálu a zajistí všemožné pojížďky.
Šedý pick-up vozí hlavně svačinky do školky a obědy seniorům. Je eko, jezdí na CNG.
A právě, aby si nás nikdo nespletl, a nejen senioři nás poznali na dálku, dostala auta nový dres.
Polepy zajistila firma od místního podnikatele Potištěno. Tak ať nám všem dobře slouží!
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DĚNÍ

V OBCI A

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

UKLIĎME SI PŘÁSLAVICE
Několik občanů, hlavně dětí, se
do této prospěšné akce v 3/2021
zapojilo, za což jim moc děkujeme, ale zdá se, že v duchu
UKLIĎME SI PŘÁSLAVICE
můžeme vlastně pokračovat i
nadále. V obci i v jejím okolí se
pořád hromadí spousta věcí,
které tam nepatří: odhozená
pneumatika, plechovka, krabička od cigaret, lahev od piva,
různé papírky a plasty atd.
Pokud budete mít chuť, tak se
zapojte i v těchto měsících! Na
obci vás rádi uvidíme a nějakou
sladkou odměnu zase připravíme☺.
mg

ROZHLEDNA „BOŽKA“ OTEVŘELA
Rozhledna „Božka“ otevřela!
PŘEROVSKÝ
Kam až je z ní vidět?
Rozhledna Božka v Přáslavicích
po zimě přivítala první návštěvníky 3. dubna
2021. „Devadesát tři“. Tolik schodů napočítali
návštěvníci přáslavické rozhledny, než se jim
otevřel výhled do krajiny. Studený vítr a mraky
v sobotu odpoledne trochu kazily podívanou, ale i
tak stála za to. Rozhledna „Božka“ před Velikonocemi otevřela po téměř půlroční pauze.
„Tady máte dalekohled a podívejte se,“ nabízel správce Oldřich Lízal, který vystoupal na vyhlídku
s prvními sobotními turisty.
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Z vyhlídky v nadmořské výšce 320 metrů se návštěvníkům rozprostřela krajina Hané až k Drahanské
vrchovině a na opačné straně se zase nabídl pohled na Nízký Jeseník a Oderské vrchy.
„Krásně je vidět bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, radíkovská věž a tady je
sídliště v Hlubočkách,“ vyjmenovávala studentka z Olomouce.
„Božka“, jak červenou vyhlídku stojící ve sportovním areálu pojmenovali místní, patří mezi nejmladší
rozhledny v Olomouckém kraji. Jednadvacet metrů vysokou moderní stavbu zprovoznila obec v říjnu
2009.
V těchto dnech je „Božka“ přístupná od 13.00 do 15.00 hodin a návštěvníci musejí dodržovat
protiepidemická opatření, tedy nosit respirátor, dezinfikovat si ruce a dodržet rozestupy, pokud se
nejedná o rodinné příslušníky.
„Na Velký pátek přišlo osm lidí a dnes devět,“ spočítal v sobotu odpoledne návštěvnost pan Lízal.
„Ono se to pomalu rozjede. Lidé moc nevědí, že jsme v provozu. Navíc na dnešek předpovídali
škaredé počasí. Zítra bude přívětivěji,“ poznamenal strážce vyhlídky, ze které si zájemci mohou odvézt
i drobné upomínkové předměty.
Foto: Deník/Daniela Tauberová
Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/rozhledna-bozka-otevrela-kam-az-je-z-ni-videt20210403.html?fbclid=IwAR22ltwHm3J3EKJAnnqSo_LwVd-OMABEStTqDDCNlEmKMncPCkuXhuqfJ0

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 17. 4. 2021
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Fotky pořídil: Ivo Kotas – fotograf
Za dodržení platných protiepidemiologických opatření a vládních nařízení proběhlo v sobotu 17. 4.
2021 na velkém sále v Přáslavicích Vítání občánků. Pouze s rodiči, bez dalších rodinných příslušníků,
s dodržením potřebných rozestupů, desinfekcí, respirátorů a vším, co bylo nutné, jsme postupně rodiče
s dětmi přivítali, vyfotografovali, předali kytičku a dárek a rozloučili se. Doufejme, že na podzimním
„vítání“ bude situace již příznivější. A které děti jsme přivítali do svazku obce a zapsali do pamětní
knihy? Byly to tyto děti:
Timon Kopp, Lara Marie Kuželová, Tomáš Hymr, Jakub Kašpar, Vendula Kučerová, Anna Oherová,
Elen Valentová a Julie Liliana Perničková.
mg

KLADENÍ VĚNCŮ
V pátek 7. května 2021 jsme se sešli u pomníku padlých na našem
náměstíčku a položili věnce za přítomnosti několika občanů,
starostky obce a zástupců armády ČR. Opět musela být
dodržována mimořádná opatření vydaná Ministerstvem
zdravotnictví. Děti ze základní školy měly k příležitosti uctění
Dne vítězství a konce II. světové války připravené krátké recitační
pásmo. Na závěr zazněla státní hymna. Vše proběhlo v poklidné
komorní atmosféře.
mg
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZŠ A SPORTOVIŠTĚ V ZŠ – 20. 5. 2021
FOTOGALERIE…
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DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE – 29. 5. 2021
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Byl sice 29. květen, ale počasí „aprílové“. Zrušit akci? Nezrušit? Přeložit o týden? To vše se nám
honilo hlavou. Celé odpoledne se střídal déšť a sluníčko, ale zdálo se, že to přítomným dětem a ani
dospělým až tak nevadí. Děti řádily o sto šest – taneční kreace, které předváděly na pódiu, byly úžasné.
Hlavně kluci se nedali před holkami vůbec zahanbit. Moderátor, bavič a herec v jedné osobě pan Ivan
Urban věděl, jak děti zaujmout a v tu chvíli ani déšť nikomu nevadil. Na zahradě i za zahradou byla
spousta atrakcí, které děti mohly využít: koník za humny, šlapací káry, skákací hrad, tunely a panák,
stříkaní na terčík, no a největší fronta stála u malování na obličej. Paní Jana Kamarádová si „užila“ a
doufám, že všichni byli spokojeni, i když chvilku museli čekat.
Ve stáncích bylo spousta občerstvení a z udírny vanula příjemná vůně klobásek a cigára. Párek
v rohlíku děti určitě potěšil a sladké odměny také.
Bylo to moc příjemné odpoledne, děti i dospělí se pobavili, májka se bezpečně skácela a závěrečné
pěně, kterou nám každoročně připravují hasiči, i když nebylo nejtepleji, děti, ale i někteří rodiče,
neodolali. Touto cestou děkujeme všem spolkům za spolupráci, sponzorům za podporu a budeme se
opět těšit na další a další setkání.
mg
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO FACEBOOKU…
Ze dne 26. 4. 2021
Oprava cesty v Sušírně je dokončena – hlásí starostka. Během
týdne se převezme i administrativně. První stavební akce
letošního roku je u konce. Na svůj ideální čas k opravě čekala
více jak 15 let. Původní cesta dostala nové odvodnění, obrubníky,
podkladové vrstvy a závěrem i nový černý asfaltový kabátek.
Jsem ráda, že se zastupitelům podařilo najít v rozpočtu peníze na
tuto potřebnou opravu. Celkově Obec Přáslavice investovala 689
581,99 Kč + DPH a celou rekonstrukci prováděla firma Strabag.
Obyvatelé Sušírny tak mohou nyní suchou nohou dojít na autobus
nebo do práce. Tak ať všem dobře slouží!
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Ze dne 12. 5. 2021
Něco málo odpadové statistiky, anebo jak si stojíme v Přáslavicích?
30. 4. 2021 vypršel termín na zaplacení 1. splátky poplatku za odpad. A při té příležitosti padlo hodně
otázek, proč platíme tolik, když tak třídíme, proč se nesváží častěji/méně často, proč není více
sběrných hnízd v obci atd. Dnes tedy trocha odpadových čísel za rok 2020.
Na svoz odpadu je uzavřena smlouva se společností SUEZ CZ a.s. Na území obce se vybralo a
odevzdalo k dalšímu zpracování či využití celkem 793 tun odpadu.
Z toho:
Směsný komunální odpad (černé popelnice) - 272 tun (34,3 %)
Biologický odpad (tráva, větve, hnědé popelnice) - 238 tun (30 %)
Stavební odpad (suť, cihly, beton) - 76 tun (9,6 %)
Objemný odpad (nábytek apod. ve sběrném dvoře) - 72 tun (9,1 %)
Plasty (žluté popelnice) - 33 tun (4,2 %)
Sklo (zelené popelnice) - 31 tun (3,9 %)
Papír a lepenka (modré popelnice) - 30 tun (3,8 %)
Železo a ocel (sběrný dvůr) - 16 tun - (2 %)
Pneumatiky (sběrný dvůr) - 12,5 tuny (1,6 %)
Ostatní odpad - 12,5 tuny.
Do těchto čísel je zahrnutý veškerý odpad: popelnice, kontejnery, odpady sběrného dvora, odpady z
ČOV a odpad z údržby zeleně a lesa. Na 1 obyvatele obce včetně kojenců připadá tak 547 kg odpadu
za rok. Z toho vytříděný odpad (plasty, sklo, papír, železo, oděvy) 76 kg na osobu, bio odpad 164 kg
na osobu a nevytříděný odpad 307 kg na osobu.
A kolik to všechno stálo? Celkový výdaj je 1 954 572 Kč. Na poplatcích za odpad přijato 925 080 Kč.
Za výkup a prodej odpadu (EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, Kovošrot, od občanů
jiných obcí apod. činí příjem 383 221 Kč.
Obec tak přispěla v roce 2020 na odpadový systém částkou 646 272 Kč.
Pokud bychom přenesli plně náklady do poplatku, pak by se platilo za odpad 1084 Kč za občana a rok.
Zastupitelstvo schválilo na rok 2021 částku 700 Kč.
Jak můžeme snížit náklady?
Především neházet do „černých popelnic“ plasty, papír a bio odpad, ale třídit je do speciálních nádob.
Tématu odpadů se budeme na obci věnovat v roce 2021 ještě hodně, a to včetně možností, jak udržet
poplatek v přijatelné ceně, jak posílit sběrná hnízda, kompostéry apod.
Prvním krokem k lepšímu třídění může být využití třídicích setů (plasty, papír, sklo) do domácností,
které nabízíme na obecním úřadě za 80 Kč/set.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis k povinné školní docházce

Vzhledem k mimořádným opatřením, stejně jako v loňském školním roce, situace vyžadovala
organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis do 1. třídy probíhal během celého
měsíce dubna. Žádost o přijetí nebo o odklad docházky podalo celkem 24 zákonných zástupců dětí.
V září nám tedy usedne do školních lavic 17 prvňáčků.
Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, uskutečníme schůzku pro rodiče budoucích školáků 9. 6. 2021 v 16.00 hodin v budově ZŠ.
Dozvíte se zde všechny potřebné informace k zahájení školního roku.
Slavnostní přivítání prvňáčků a rozloučení se školkou proběhne 24. 6. 2021 v 16.30 hodin ve velkém sále OÚ.
Děkujeme rodičům za projevenou důvěru, velice si vážíme toho, že si vybrali pro své děti právě naši
školu.
Milé holčičky, milí chlapci, moc se na vás v září těšíme!
Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy
Den země – Tonda Obal na cestách
Ve dnech 12. a 13. dubna proběhl na naší škole ekologicky laděný online program
Tonda Obal na cestách.
Byl věnován příležitosti DNE ZEMĚ – který připadá na 22. dubna a je zaměřený na
podporu ochrany životního prostředí. Programu se postupně účastnily všechny třídy
naší školy.
Paní lektorka měla připraven velmi zajímavý, poučný a zároveň zábavný program, kdy se žáci
dozvěděli mnoho nových informací o odpadech, jejich třídění a recyklaci. Tonda Obal je kluk z
interaktivního příběhu, který nás pořadem provázel a kladl nám záludné otázky. Děti se aktivně
zapojovaly do debaty a na závěr si každá třída vyzkoušela třídit různé obaly a odpad do správných
popelnic podle barev.
Starší děti ze 4. a 5. třídy se seznámily s pojmy sběrný dvůr, skládka, spalovna a s tříděním všech
druhů odpadu.
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Získali jsme mnoho užitečných informací a určitě nám není lhostejné, jak s odpadky nakládat.
Teď už je na každém z nás, aby pomáhal přírodě, protože to má velký smysl!
Lenka Tozziová

Matematický klokan
V pátek 20. 3. 2021 se zúčastnili vybraní žáci naší školy Matematického klokana. Tato mezinárodní
soutěž není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro
matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení
různě obtížných netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý žák zažít
radost z úspěchu.
Děti řešily záludné úkoly z domu při online hodině, protože byla v té době ještě distanční výuka.
U nás ve škole probíhala tato soutěž ve dvou kategoriích. Kategorie Cvrček je zaměřena na druhou a
třetí třídu. Celkem se na ni přihlásilo sedm dětí. Kategorie Klokánek je věnována čtvrté a páté třídě.
Počítajících dětí bylo devět. Všechny děti dostaly diplom za účast.
Jak těžké úlohy žáci řešili, posuďte sami ☺:
1) Na keři sedělo celkem 20 motýlů: bělásků a modrásků. Kolik bylo bělásků, pokud víš, že jich
bylo o 6 více než modrásků?
a) 9
b) 10
c) 12
d) 13
e) 15
2) V krabici je méně než 50 sušenek. Sušenky můžeme rozdělit rovným dílem mezi 2, 3 nebo 4 děti.
Kdybychom je rozdělovali rovným dílem mezi 7 dětí, 6 sušenek bude chybět. Kolik je v krabici
sušenek?
a) 12
b) 24
c) 30
d) 36
e) 48
Řešení najdete na poslední straně zpravodaje ☺.
Jana Žižková
Čteme (nejen) pro radost aneb dílna čtení u třeťáků
Čtou děti rády? – No, jak kdo.
Čtou si často? – Ani moc ne.
Potřebují číst? – Ano, a moc.
Nechtějí číst doma? Nevadí, ať si přinesou knížku do školy! A to právě udělali i naši třeťáci. V daný
den si do školy na hodinu čtení nosí knížku, kterou právě čtou.
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Hodina čtení probíhá jednou týdně netradičně, ale o to zábavněji. Neříká se jí hodina čtení, ale DÍLNA
ČTENÍ.
V úvodu dílny si děti představí své knihy nebo si popovídají o tématu, kterému je dílna čtení
věnována. Následuje samotné čtení v délce 15–20 minut. V dílně čtení platí určitá pravidla. Děti si
během čtení mohou zvolit místo i pozici jim ke čtení příjemnou. Jdou si například číst na koberec nebo
se uvelebí na židli tak, jak je jim pohodlné. V části věnované čtení děti nevyrušují povídáním, nechodí
na záchod ani nepijí, soustředí se pouze na svou knihu.
Závěr je věnován tématu nastíněnému už na začátku hodiny. Děti odpovídají na otázky k ději, postavě
nebo prostředí, ve kterém se příběh odehrává a sdělují vlastní názor na knihu.
A naše postřehy ke čtení a knihám formou malé ankety:
➢ Máš na čtení nějaké oblíbené místo (doma i ve škole)? Kde si rád čteš?
Denis: Doma v pokojíčku, ve škole v lavici.
Silvie: Moje nejoblíbenější místo je na gauči a ve škole pod tabulí s polštářkem.
Alex: Na koberci, u skříně, v posteli.
Kuba: V lavici, v posteli.
Míša: Ve škole na koberci, doma v posteli.
Baru: Doma v posteli, ve škole v lavici s polštářkem.
➢ Četl jsi někdy knihu, kterou ti někdo doporučil? Která to byla?
Ella: Ano, doporučil mi ji Ježíšek, jmenuje se Děti z Bullerbynu.
Vojta: Ano, babička: Káťu a Škubánka.
➢ Čteš rád? Proč ano, proč ne? Proč čtou rádi jiní lidé?
Kuba: Ano, protože mám klid.
Denis: Já nečtu rád, spíše se pohybuju. Jiní čtou, protože je to baví.
Míša: Ano, čtu rád, protože mě to baví. Protože je to zajímá.
Ella: Ano, abych nebyla hloupá. Jiní lidé čtou, protože je to baví.
Baru: Ano, čtu ráda, protože mě to zajímá, jak to dopadne. Protože je to baví.
➢ Kdy rád čteš?
Vojta: Čtu každý den odpoledne.
Alex: Před spaním.
Sylva: Já nečtu pravidelně nikdy. Čtu jen, když mám chuť.
Mgr. Eva Šrámková

Pálení čarodějnic ve škole
Poslední dubnový týden se naše přáslavická škola proměnila ve školu čarodějnou. Povídali jsme si o
čarodějnicích, kreslili je, školu jsme zdobili obrázky čarodějnic a strašidelnými předměty. To ale
nebylo vše. Děti se celý týden těšily na čarodějnický pátek. V tento den děti ráno v šatnách nevítala
paní Mücková, ale čarodějnice. Během dne nezvonil normální zvonek, ale hrály nám čarodějné
melodie a písničky. Třídy se proměnily ve strašidelné domy a paní učitelky s dětmi se převlékly za
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čarodějnice, čaroděje a netopýry. Celý den se nesl v čarodějném duchu a my jsme si ho moc užili. Už
teď se těšíme na příští rok!
Mgr. Magdaléna Piňosová

Online divadelní představení „Listování“
Po návratu do škol naši žáci zasedli do lavic nejen
k učení, ale čekala je také řada aktivit a akcí, mezi
které patřilo online představení s názvem
Listování. Projekt Listování představuje dětem
základních škol i dospělým zajímavé a aktuální
knihy od nejrůznějších autorů. Tato díla poté
herci interpretují v rámci hodinového online
představení v podobě scénického čtení. Pro žáky
1. a 2. třídy bylo připraveno představení s názvem
Šmodrcha, ztvárněné Lukášem Hejlíkem a Věrou
Hollou, o popleteném kocourovi, díky kterému
měli žáci možnost si odpovědět na otázky
z běžného dětského života. Žáci z vyšších ročníků
se zúčastnili přestavení Bertík a Čmuchadlo, které
bylo milým návodem pro děti, jak se vyrovnat s rozchodem rodičů a dalšími záludnostmi ze života
dospěláků. V obou představeních byli žáci hravou formou seznámeni s dějem knihy a mohli se do dění
také interaktivně zapojovat skrze otázky hlavních herců. Díky tomuto projektu našly děti z naší
základní školy cestu k novým knihám pro dětské čtenáře a online divadelní představení pro ně bylo
velmi příjemným zpestřením výuky.
Aneta Žourková
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Kouzelnické odpoledne v družině
V jedno magické, počasím tajemné, čtvrteční odpoledne
(27. 5. 2021) k nám do družiny přijela kouzelnice Radana.
Pro děti si připravila spoustu záhadných kouzel. Největší
úspěch měly barevné šátky, které postupně dala do
kouzelného pytlíku, řekla zaklínadlo a z šátků se stal
barevný páv.
Do kouzlení zapojila i děti. Postupně se vystřídali skoro
všichni, dostali k tomu čarodějnický plášť, klobouk a
nechyběla ani kouzelnická hůlka. Zaklínadlo si však
museli vymyslet sami, všem se to podařilo a kouzlo bylo
na světě. Děti se také naučily létat na koštěti a nosit
kouzelnického zvířecího mazlíčka (obřího chlupatého
pavouka a hada) na pařátě. Na závěr se děti dvě kouzla
naučily, což sklidilo největší úspěch. Kdo ví, třeba nám
tady v Přáslavicích právě vyrůstá nový David Copperfield.
Klára Buriánková
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Dne 10. 5. se mohly konečně po několikatýdenní pauze vrátit do školky již všechny děti, a to bez
povinného testování. Květnové téma, jak samotný název napovídá: „Proč maminka naše dělá nejlepší
kaše?“ jsme věnovaly maminkám a rodině. V důsledku opatření jsme nemohly uspořádat tradiční
besídku ke Dni matek, a proto jsme maminky překvapily alespoň krátkým videem. Také jsme poctivě s
dětmi nacvičovaly program ke slavnostnímu otevření školy a nového sportoviště. A
i když jsme na nácvik neměly tolik času,
kolik bychom si představovaly, dovolím si
říct, že děti vše zvládly naprosto bravurně.
Květnové počasí bylo sice letos jako na
houpačce, ale v den exkurze do Zoo na
Svatém Kopečku se umoudřilo, a my si
tak mohly užít nádherný slunečný den a
děti po dlouhé době zasloužený výlet. A
co nás čeká v nejbližší době? V měsíci
červnu proběhne Slavnostní rozloučení s
předškoláky.
Daniela Skopalíková

Jedem do ZOO – hurá!!!
V naší MŠ jsme si konečně mohli naplánovat exkurzi s
dětmi do ZOO na Svatém Kopečku. Všichni jsme se
těšili a zároveň byli zvědaví na čtvrteční ráno, jaké nám
přinese počasí. A světe div se – bylo úplně nejlépe, jak
mohlo být – malinko pod mrakem, sluníčko vykukovalo
a teplota příjemná. Děti se těšily na jízdu autobusem
(některé ještě nejely), zvířátka a svačinku. Po příjezdu
do ZOO jsme se v přírodě nasvačili (musím pochválit
všechny děti za vyhazování odpadků do odpadových
nádob) a hurá za zvířátky. Starší děti si s paními
učitelkami ZOO prošly pěšky a mladší děti využily k
prohlídce Safari vláček. Z vláčku jsme viděli spoustu
zvířátek – sysly, lamy, lva, tygra, surikaty, velbloudy aj.
Ovšem nejzajímavější byla jízda přes Safari Amerika,
kterou obývá smečka vlků Hudsonových. Byl to pro nás
velký zážitek. Začalo to tím, že nás pan řidič poučil o
bezpečném chování během průjezdu a zajistil volně přístupná místa ve vláčku pletivem. Zpozorněli
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jsme všichni a byli jsme zvědaví, co přijde. Během jízdy nás vlci sledovali celkem v klidu, ale jak se
vláček zastavil, začali být aktivnější. Přiblížili se těsně k nám a prohlíželi si nás. Josefínce mezi
pletivem vykukoval popruh od batohu, který se jednomu členovi smečky líbil a už za něj tahal.
Statečná Josefínka se nebála a batůžek si přisunula více k sobě. Téměř všichni vlci se sešli u našeho
vláčku a prohlíželi si nás. V pravou chvíli se otevřela brána a my jsme s úlevou vyjeli ze Safari. Byl to
veselý zážitek, o kterém jsme dlouho debatovali. Jen jsme potom s kolegyněmi zjistily, že žádná z nás
nestačila fotit. V ZOO se nám moc líbilo, děti byly nadšené a při jízdě autobusem zpět unavené, ale
spokojené. Zážitky byly velké, protože druhý den, při vyprávění v komunitním kruhu na téma „Co a
kdo se mi líbil v ZOO“, jich děti vyjmenovaly spoustu.
Do konce školního roku nás čeká projektový den na téma „Drobný hmyz“, oslava Dne dětí a
rozloučení s předškoláky.
Všem přejeme slunečné léto a dětem veselé prázdniny.
Olga Michalíková

A NĚCO NAVÍC…
TRŠICKO
I když nemám téměř žádný čas a články píšu, jak se říká horkou jehlou, v této nelehké „kovidové“
době bych vám chtěl dát tip na velmi příjemný výlet do nedaleké obce Tršice, vzdálené jen 7,5 km.
Jak někteří víte, strávil jsem v této lokalitě čtvrt století a zažil mnoho nevšedních příhod. O zlomek
z nich bych se rád s vámi podělil a pozval vás na některá zajímavá místa, kde se příjemně odreagujete
a budete se cítit jako na dovolené, a to i bez potřebných finančních prostředků. Nejlépe však uděláte,
když se nebudete zdržovat čtením tohoto článku a ihned se tam za pěkného počasí vydáte. Dopravit se
můžete na kole cyklostezkou, můžete vyrazit i pěšky, nebo až na místo autem.
Od Penčic a asi 1,5 km od Lazník se táhne převážně smrkový les směrem k Tršicím. U myslivecké
boudy jsou, nebo před pár lety byla, velká početná mraveniště 1 m vysoká. Říká se tomu kulatá Zátěž.
Pokud se dostanete z lesa na silnici, která vede do Lazník okres Přerov, teče tam pod mostem potůček
a lesu říkáme Lubaň. Asi 300 m od potoka byla kdysi před staletími dnes již zaniklá obec Zátěž. Tam
asi po 3 km les končí, aby zase po asi 500 m začal směrem přes pole na Kopaninách, dále je Hostinův
Důl, kde je salaš s restaurací a koňmi, kde lze za poplatek osedlat koně i s projížďkou. Na kole nebo
pěšky můžete pokračovat mezi Tršicemi a Zákřovem lipovou alejí ke kamenné boudě až do Velkého
Újezdu. Dá se projet i autem, i když, je tam zákaz. Nebo se dáte kolem fotbalového hřiště směrem
k přehradě, nad lidově pojmenovanou částí Tršic, které se říká Chaloupky. Neustále můžete jít lesem,
nebo pod lesem polní cestou až na přehradu, což je směr Doloplazy. Spodní cestou kousek od
cyklostezky dorazíte pod přehradu k rybníku „Balaton“, kde jsem se jako dítě naučil plavat. Vrchní
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cestou po pravé straně asi 400 m je les, kde za války havaroval letec Jaroslav Chalupníček. Jako
školáci jsme s paní učitelkou toto místo navštívili a pamatuji si, že se tam nacházely úlomky letadla. Je
tam i pomníček. Místní tam tomu říkají „na Korábku“ a „v Americe“. Zpět, 500 m k Tršicím u části
Chaloupky, byly bunkry, kde se schovávali za války někteří lidé před Němci. Byl o tom i dokument
v televizi, kde promluvili na obrazovku tršičtí občané, např. pan Kopecký, prof. Březina, paní
Vrzalová. Kousek od toho vede lesem něco jako „císařská stezka“, po které jezdily kočáry s koňmi a
vozily knížata s lokaji z místního zámku. Od Korábku na dohled se nachází vodní nádrž až 11 m
hluboká. Je tam ohniště, na kterém se dá opéct kabanos, špekáčky nebo ugrilovat maso. Je to nad
přehradou u lesíku zvaného Remíz, kde je ovocný sad a dá se tam i stanovat. Pamatuji si, když tam
ještě přehrada nebyla. I tak to bylo vždy překrásné místo, i když stavbě muselo ustoupit několik chat.
Vždy na konci školního roku jsme měli rozlučkový táborák u skály zvané Hůrka. Pro mě to bylo vždy
magické místo, a dokonce zvítězilo i nad Prahou, kde jsem byl v roce 1975 vybrán z velkého množství
cvičenců na Československou spartakiádu, což tehdy byla velká čest. Náš místní učitel a legenda
Antonín Novák tehdy nechápal, proč nechci cvičit v Praze. Řekl jsem si, že spartakiád bude ještě dost.
A byly už jen dvě. I když jsem už nikdy nebyl vybrán cvičit, vůbec toho ani dnes nelituji.
Večírek jsme si v krásné přírodě na Hůrce maximálně užili. Bylo to naposledy, protože jako deváťáci
jsme se pak později rozprchli po republice, nebo i po světě. Vzpomínám si rok předem jako osmáci, že
jsme měli na konci školního roku též rozlučkový večírek. Bylo to směrem k Penčicím, pod rybníkem
Dolní mlýn, část, která se nazývá Skříček. Mlýn patřil panu Dvořákovi, který tam vyráběl elektriku a
mlel obilí. Je tam vzácná dřevěná lávka, nebo alespoň byla nad stavidlem rybníka někdy z 18. století.
Jako dítě jsem na rybník chodil bruslit a jednou jsme tam sehráli utkání v hokeji v míchané sestavě
rodiče a děti proti Lipňanům. Hrálo se až do tmy a pamatuji si i výsledek 19:19. Pak už na to nebylo
vidět.
Kousek nad rybníkem je velmi stará kaple Kunhuta. Je to památka, asi před 10 lety jsem o ní psal
článek.
Vrátíme se ještě k rybníku. V létě jsme se projížděli na staré dřevěné vypůjčené loďce se sestrou a
starším bratrem. Já se strašně bál, protože jsem jako děcko neuměl plavat. To bratr vycítil a loďku
rozhoupal a měl z toho legraci. Bohužel jsme se převrhli a já se topil. Sestra byla nejstarší a vytáhla mě
z pod hladiny za vlasy.
Ale vraťme se k večírku pod rybníkem. Aby nás nikdo cizí nerušil, vybrali jsme se spolužákem
zapadlé místo, kde sotva za světla trefili naši spolužáci. Když se setmělo, tak skoro všichni ztratili
orientaci a v noci se vydali do svých domovů. Tábořili jsme u potoka a mnozí se v něm nechtěně
vymáchali a domů se dostali až nad ránem. A tak se stalo, že někteří spolužáci z Penčic vyšli skoro u
Lazník, Doloplazáci u Lipňan, ze Suchonic u Doloplaz a Lazničáci u Penčic apod. Já s kamarádem
jsem přespal na větvích u ohně až do rána.
Pokud se vrátíme k přehradě, tak na konci je hájenka a úzkou cestičkou směrem na Daskabát míjíte asi
dva malé rybníčky. Před několika lety jsem tam jel na kole, ale střídavě jsem musel i jít vedle kola –
dle terénu. Čerstvý vzduch a pěkná příroda je zde samozřejmostí. Odhadem, od Penčic po Daskabát,
projedete asi 8–10 km lesa. Někdy rostou i houby. Když dovolí zdraví a bude zájem, jsem ochoten
uskutečnit cyklovýlet a ukázat další zajímavá místa, nebo domluvit na zámku návštěvu muzea a
hladomorny.
Jiří Dočkal
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SPONZOR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ČERVEN

ČERVENEC

Jana Kubáčová
Ladislav Tomeček
Jarmila Stejskalová

81
75
70

Milada Bednářová
František Urbášek
Ludmila Rubáčková
Marta Talandová
Marie Minaříková

85
85
80
75
70

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Marek Hradil
Anita Najmanová
Matěj Palkovič
Vítáme nové občánky!

PLÁN AKCÍ
sobota
neděle
sobota
sobota

19. 6.
27. 6.
17. 7.
31. 7.

† Jindřiška Pelikánová
† Jan Langer
Budeme vzpomínat!

V O B C I N A: ČERVEN – ČERVENEC
Diskotéka
SDH
Hasičská soutěž pod záštitou starostky obce
Diskotéka
FK
Diskotéka
SDH

Matematický klokan – řešení ze str. 15:

1) d

SDH

2) d
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