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CO NAJDETE VE ZPRAVODAJI?
* SLOVO STAROSTKY
* ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
* SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Předávání vysvědčení v ZŠ ▲

* DĚNÍ V OBCI
* SPONZOŘI
* PLÁN AKCÍ V OBCI

Otevření zahrady v MŠ na sídlišti ▼
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Vítejte u letního čísla našeho zpravodaje.
Doba prázdnin je čas uvolnění a dovolených. V minulém týdnu se mě kdosi
ptal v hospůdce U Kozlíka, co takhle dělá starostka o prázdninách? Jestli
máme také volněji
.
Tak třeba čtvrtek 29. 7. 2021. Diář v telefonu mi hlásí schůzkový den
.
Po ránu podepisuji s 2 uchazeči smlouvy na příští 4 měsíce na veřejně
prospěšné práce, které podporuje Úřad práce Olomouc. Hned po podpisu
projednávám u kávy s vedoucím technických služeb jejich nástup – kdy a v
kolik přijdou, co je s nimi třeba probrat, jaké pomůcky přidělit, co přesně
mají dělat. Kolegyně Martina posílá mezitím orazítkované dokumenty úřadům. Než přijde další
setkání, stíhám prověřit a podepsat došlé faktury.
Na schůzce s „obchoďačkou“ společnosti Empemont probíráme, jaké kroky udělat pro zlepšení
současného rozhlasu a proč nedávno opravené vysílače nehrají
vůbec nebo špatně. Paní mi nabízí „super novinku“ –
elektronickou úřední desku za „přijatelnou cenu“ 339 000 Kč.
Nabídka končí…, však tušíte kde, zastupitelům bych se ji
styděla poslat na zvážení.
Na domluvenou schůzku s managerem společnosti Enreta
přichází i zastupitelka Mirka, abychom si vyposlechly, co tato
firma plánuje dělat na území bývalé kompostárny v areálu
Flenexa (bývalý vojenský areál ve Skale). Vysvětluji zástupcům
společnosti, že už máme zkušenosti s různými firmami, které
pracují s odpady a budeme dělat vše proto, aby jejich
podnikání neomezovalo život lidem v obci. Po hodinové úvodní
debatě se rozcházíme. Určitě se nevidíme naposledy. Příští
týden plánuji spojit se se starosty obcí, kde už firma podniká a
zeptat se na zkušenosti.
Oběd a ve 13 hodin sraz se stavbyvedoucím u nedokončené
části chodníku Vilky II u výstavby Dakosta. Řešíme, kdy a jak
bude chodník dokončen, domlouváme si, co kdo zařídí,
vytyčení a další termín na úterý.
Čeká mě poslední a v ten den nejpříjemnější schůzka. Na úřadě
ve Velké Bystřici mě vyhlížejí kolegyně z mikroregionu
Bystřička a starosta Marek Pazdera. Úkol je jednoznačný –
ladíme krok za krokem zakončení veřejné cyklojízdy a Den regionu Bystřička 21. 8. 2021 spojený s
oslavami 890 let naší obce a hody v Přáslavicích. Koho pozveme, kde bude spát kapela, kdo bude
moderovat, jaká bude tombola, kolik čekáme hostů a účastníků, stany, stoly, lavice, fakturace, finance
atd... S plakáty a letáčky na akci se vracím chvíli před 16. hodinou.
Takový byl jeden letní den v úřadě. Jak vidíte, práce je to zajímavá a rozmanitá a já se těším na
klidnější pátek, kdy s kolegyní Maruškou procházíme zadání a úkoly, které vyplynuly ze včerejška.
Dovoluji si Vás všechny pozvat jménem svým i jménem všech svých kolegů 21. 8. 2021 na obecní
zahradu, kde nebude nouze o program (cimbálová muzika Okybača, ABBA revival, Žlutý pes a Ondřej
Hejma), občerstvení, tombolu, malování na obličej, foto koutek, dobrá káva z Lošova atd. Ať už
přijedete na kole se všemi razítky cyklojízdy nebo pěšky jen tak za sousedy a známými, věřím, že si to
užijeme. Těším se!
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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VÍTE ŽE…
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DĚNÍ

V OBCI A

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

SDH PŘÁSLAVICE
POHÁROVÁ SOUTĚŽ POD ZÁŠTITOU STAROSTKY OBCE PŘÁSLAVICE
Hasičská sezóna je v plném proudu a naše družstva trénují o
sto šest, aby na závodech předvedla co nejlepší výkony.
Poslední víkend v červnu to ovšem bylo jiné. Ve vzduchu
byla cítit nervozita, ale i nadšení z toho, že na domácí půdě
můžeme přivítat ostatní týmy a poprat se o ty nejlepší časy.
Konala se totiž již tradiční „Pohárová soutěž o putovní
pohár starostky obce Přáslavice“ letos netradičně v neděli
27. června 2021. Zúčastnilo se celkem 19 týmů, z toho 12
mužů a 7 žen. Domácí publikum bylo skvělé, a tak není
divu, že ženy vybojovaly překrásné 2. místo s časem 18:61 s
a naši muži uzavírali lepší polovinu startovní listiny s časem 16:19 s. Celá akce se vydařila na
výbornou, a to nejen díky skvělé atmosféře, nádherným sportovním výkonům a dobrému jídlu a pití,
ale také díky tomu, že jsme pomohli. Jen tři dny před soutěží se totiž jižní Moravou prohnalo tornádo,
které mnoha lidem sebralo střechu nad hlavou. Přemýšleli jsme, jak bychom i my mohli pomoci, a tak
vznikl nápad, že z každého zaplaceného startovného darujeme 50,- Kč. Společně s ostatními týmy a
občany z Přáslavic jsme vybrali 7 651,- Kč, které jsme dorovnali, a tak na účet Českého červeného
kříže putovalo celkem 8 000,- Kč. Moc děkujeme!
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová
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ZPRÁVY Z FACEBOOKU STAROSTKY…
22. 7. 2021 – Jižní Morava
Včera jsem měla v úřadě dovolenou a společně s dalšími
dobrovolníky jsme vypomáhali v Městysu Moravská Nová
Ves na jižní Moravě po řádění tornáda.
Co si odnáším jako starostka a jaké pracovní otazníky a
úkoly mi vyvstaly v hlavě, o tom někdy příště. I přesto, že
obrázky obcí po ničení živlu jsem viděla v médiích
nesčetněkrát, první hodinu od příjezdu jsem čekala, kdy se
ti filmaři apokalyptického filmu odstěhují jinam. Neodstěhovali. Můžete stokrát vidět, ale jiné je to zažít.
Téma Covid jako by vymizelo, roušky jsem viděla až u
obchodu pár kilometrů dál...
Celým regionem se nese ťukání = optimistický zvuk nově
vznikajících krovů a střech a hukot elektrocentrál. Ve
skladě humanitární pomoci se snažím rychle zorientovat. Sokolovna nemá okna ani celou střechu. Zakryto je
překližkou nebo plachtou. V prvním patře se mihotá světlo jedné z mála přeživších zářivek, jako důkaz, že
pokusy o zapojení elektřiny začínají být úspěšné. I přes nevlídnost místa zde panuje čilý ruch.
Místní nebo dobrovolníci si přicházejí pro montérky, rukavice, obutí, pití, plachty apod. Pro místní hygienický
koutek (Modrý anjel –Tím terénnej krízovej intervencie) – připravujeme osušky, ručníky, pro veřejnou prádelnu
prací gely a prášky z právě došlé zásilky. Vyslechnete si příběhy posledních dnů zkrácené do 1–2 minut.
Místním lidem stačí naslouchat, potřebují se podělit o zážitky a zas jdou pokračovat v práci. Každý nezapomene
připomenout, jak je dobře, že ta hrůza přišla o půl osmé večer, a ne o půl jedenácté, kdy by spali všichni nahoře
v patrech, která teď nejsou nebo vznikají znovu.
Po zkušenostech z místa samého musím znovu poděkovat Liborovi a Hospůdce U Kozlíka za zorganizování a
předání sbírky manželům v Mikulčicích.
Je důležité pomáhat ať už financemi nebo jako dobrovolník, kde se můžete nahlásit např. u Nadace ADRA
Diecézní charita Brno, práce je tady dost a dost, stačí přijet, vyslechnout, odpracovat…
Sem by mohli zamířit ti mladíci, co mají v hlavě nastaveno ničení cizího majetku a výtržnosti. Stačil by jeden
víkend.
Při cestě domů přemýšlím o tom, jak se mám dobře, když doma čeká teplá sprcha, večeře a pohodlná postel. Jak
zítra půjdu do práce, která má střechu a nemusím s obavami vyhlížet každou přeháňku, která mi skropí
monitor... Ten zvuk napínající se plachty na střeše mi z hlavy jen tak nezmizí.
Jitka Ivanová

1. 8. 2021 – Místní komunikace Vilky II
Úsek často kritizovaný, prašný, plný výmolů a děr. Po
dešti zase blátivý. Musíme si ale uvědomit, že ještě na
počátku 90. let zde bylo pole a do dnešních dnů v této
lokalitě probíhá výstavba rodinných domů.
Na výstavbu nové komunikace je vydáno stavební
povolení, máme projekt i rozpočet. Co chybí, jsou finance.
Žádali jsme o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj
(MMR) i Olomoucký kraj. Bohužel jsme neuspěli. Jen pro
představu: Celkem bylo na MMR podáno žádostí na
opravu místních komunikací za cca 4,5 miliardy Kč.
Vyhověno bylo žádostem za 1,6 miliardy Kč. Obce, které
neuspěly (a mezi nimi i Přáslavice) musí žádat v dalším
kole nebo u jiné instituce. Obnova komunikace Vilky II je rozpočtována (v cenách roku 2020) na cca 6 mil. Kč.
V I. etapě byly vybudovány chodníky (zbývá ještě dobudovat chodník u výstavby Dakosta), v minulých dnech
byla provizorně zapravena ulice asfaltovým recyklátem a jakmile bude další možnost získání dotace, budeme
připraveni žádat znovu.
V okolí žije hodně rodin s dětmi. Prosím všechny, kdo komunikaci využívají, aby zde jezdili podle předpisů a
maximálně opatrně. Recyklát holt není nový asfalt. Buďme trpěliví, věřím, že se dotace podaří získat v pravý
čas.
Jitka Ivanová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Veselé zoubky
V červnu se první třída naší školy zapojila do preventivního programu Veselé zoubky,
který připravila společnost DM drogerie markt s.r.o.
Tento projekt žáci prožili nejen teoreticky, ale i prakticky v hodinách prvouky, českého jazyka a
výtvarné výchovy.
Děti se seznámily s výukovým filmem Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a s paní učitelkou si
popovídaly o zásadách správné péče o chrup, zubním kazu, a také o pravidelných návštěvách zubního
lékaře. Tyto mnohdy nově nabyté vědomosti žáci uplatnili v připraveném interaktivním programu.
Po splnění všech úkolů si všichni mohli prohlédnout své dárečky = taštičky s produkty pečující o
zoubky (zubní kartáček, zubní pasta, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny k měření času potřebného
k důkladnému čištění zoubků, nálepka do koupelny, kde je znázorněno, jak si zoubky správně čistit),
které dětem věnovala DM drogerie. Děti měly z dárečků velkou radost a těšily se, až všechny nové
pomůcky k čištění zubů vyzkouší.
Celý projekt si prvňáčci opravdu užili. DM drogerii patří naše velké poděkování za překvapení pro děti
v podobě dárkových taštiček, za zaslané výukové materiály, a hlavně za výborný nápad, jak děti naučit
o zoubky správně pečovat.
Lenka Tozziová

Školní výlet do ZOO Olomouc
„Paní učitelko, kdy už pojedeme na ten výlet?“ Tuto větu jsme slyšely
v průběhu června asi tak milionkrát. Dne 24. 6. 2021 pak nastal den D a
my konečně vyrazili na všemi vytoužený výlet, který některé třídy
vyhrály ve výtvarné soutěži MAS Šternbersko a měly ho tím pádem
zdarma! Nasedli jsme do dvou autobusů a už se jelo. V ZOO jsme se
rozdělili na skupinky a šlo se na prohlídku. Jako první nás zaujaly
opice, které nám předvedly parádní akrobatickou show. Dále jsme se
vydali k výběhu žiraf, kde nás nejvíce zaujala zmrzlina☺. Po svačince
a zmrzlině jsme pokračovali v prohlídce k dalšímu velkému lákadlu –
malým kozám. Ty se dětem náramně líbily! Dalším velkým zážitkem
byla procházka výběhem klokanů, kteří sice jen líně polehávali v trávě,
ale i tak to stálo za to. Poté jsme si prohlédli kočkovité šelmy, ale i ty
byly z horkého počasí značně unaveny. Jednou z posledních zastávek
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byla procházka po lanovém mostě nad výběhem vlků a makaků, ze které byly děti nadšené! Pak už
jsme vyrazili zpět ke vstupní bráně a děti se dočkaly toho, na co se těšily celý den ze všeho nejvíce –
nákupu suvenýrů! Snad každý si koupil něco na památku a mohli jsme vyrazit zpět do Přáslavic.
Závěrem můžeme říct, že jsme si výlet parádně užili a už teď se těšíme na další! ☺
Magdalena Piňosová

Rozloučení s páťáky
Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme se v sále obecního úřadu symbolicky rozloučili s žáky naší 5. třídy. Rozloučení uvedla třídní paní učitelka Mgr. Eva Fojtíková, která ve své řeči shrnula vše podstatné, co naši
páťáci během školních let na ZŠ v Přáslavicích zažili. Po paní učitelce převzal slovo jeden z žáků, který mluvil za celou třídu. Poté byly žákům předány knižní odměny, jako vzpomínka na naši základní
školu, které paní učitelka vybrala na míru každému žákovi. Po slavnostním rozloučení čekalo žáky také posezení s občerstvením, kterého se společně s žáky a pedagožkami účastnili také jejich rodiče.
Všem našim páťákům přejeme hodně štěstí v nových školách!
Jana Žižková

Předávání vysvědčení
Ve středu 30. 6. 2021 nastal dlouho očekávaný den, který jsme zahájili na našem novém
multifunkčním hřišti. Paní ředitelka s paní starostkou popřály dětem krásné prázdniny. Potom se žáci
odebrali se svými učitelkami do tříd, kde už všichni s napětím očekávali, jaké vysvědčení dostanou ☺.
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Tento školní rok byl pro žáky velmi náročný a všichni ho bravurně zvládli. Většina dětí se mohla těšit
z jedniček, z pochval třídních učitelů, a dokonce i z knižních odměn.
Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka, nových kamarádů a krásných zážitků ☺.
Jana Žižková

Ohlédnutí za školním rokem
Milí žáci a rodiče, vážení zaměstnanci,
do konce školního roku zbývá už jen pár okamžiků. Nastal čas bilancování. Ohlédněme se za obdobím,
které nikdo z nás nejen že nečekal, ale doposud nezažil. Bylo to období, které přineslo mnoho obav,
omezení a velice náročných dní a týdnů. Čas, kdy jsme si navzájem byli velmi blízko, ale zároveň tak
daleko. Prožili jsme měsíce, které přinutily každého z nás žít jinak. Museli jsme se učit novému
způsobu života, novým pracovním dovednostem, ale třeba i novému využití volného času a novým
zvyklostem v soužití s našimi blízkými. Nebyl to lehký rok. Byl však také velmi inovativní!
V naší škole jsme od jara roku 2020 neustále pracovali na zlepšování distanční výuky.
Snažili jsme se ji žákům všemožně zpestřovat, zařadili jsme také do rozvrhu, nad rámec vyučovacích
hodin, dobrovolné online hodiny. Např. hodinu dobré nálady☺, třídnické hodiny, okénko školní
družiny aj., protože jsme cítili, s přibývajícími měsíci distanční výuky, že je to potřeba. Přes všechna
úskalí jsme to zvládli, dokonce jsme na dálku absolvovali některé projektové dny, a nezbývá mi než
vám všem poděkovat. Byli jste a jste skvělí!
Je pravda, že školní rok 2020/2021 přinesl razantní změny do výuky. Zcela jistě jsme nemohli žáky
naučit to, co ve škole. Jsem však přesvědčena, že jsme je naučili maximum možného. A za to patří
celému pedagogickému sboru veliké poděkování.
Zároveň se ukázalo, že můžeme naučit naše žáky i spoustu jiných dovedností a znalostí. A troufám si
tvrdit, že se tomu tak i stalo. Až budoucnost ukáže, jak na tom současná generace žáků bude. Osobně
jsem ale přesvědčená, že vzdělávací systém je nastaven tak, že tento školní rok nebude s odstupem
času hodnocený jen negativně.
Často jsme ve škole všechny ty měsíce mysleli na rodiče žáků. To oni měli možná z nás všech nejtěžší
úlohu. Na jejich bedrech bylo zabezpečení všeho potřebného pro výuku z domova. Vážení rodiče,
máte můj obdiv za to, jak jste svým dětem pomáhali a jak jste vše zvládli. Děkuji vám!
Závěrem mi dovolte ještě pár slov k pedagogům naší školy. Chtěla bych říct, že ani nás nikdo na
situaci nepřipravoval. Museli jsme se, doslova za pochodu, naučit spoustu nových věcí, změnit zaběhlé
rituály a způsoby výuky. I my jsme se starali o své blízké. Také paní učitelky a všichni ostatní
zaměstnanci školy mají své rodiny. Museli zvládat učit z domova, vytvořit podmínky pro své děti a
obecně pro chod rodiny.
Všichni jsme mohli na cestě školním rokem udělat chyby. Kdo je však nedělá? Proto chci všem
poděkovat. Hlavně za to, jak zvládli těžkou dobu. Jak se s ní vypořádali.
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Speciální poděkování patří také našemu zřizovateli. Nejen, že nám v této nelehké době zrekonstruoval
školu, vybudoval nové hřiště v ZŠ a v MŠ krásnou školní zahradu, ale byl nám také nápomocen při
realizaci našich školních akcí a pomocnou ruku podal vždy, když bylo potřeba.
Přeji vám všem pohodové a opravdu zasloužené prázdniny a dovolené. Odpočívejte, načerpejte energii
do dalších měsíců. Relaxujte a věnujte se „koníčkům“. A hlavně, dbejte o sebe a buďte zdraví.
Hezké letní dny.
Eva Šrámková
POZVÁNKA
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Slavnostní otevření zahrady v přírodním stylu – 17. 6. 2021

Rozloučení s předškoláky – 24. 6. 2021
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F K I N FO R M U J E …

Turnaj v Dalekých Dušníkách
Letošní odjezd do Dalekých Dušník začal poněkud dramaticky. Objednaný autobus z počátku ohlásil
pozdější odjezd, ale nakonec nepřijel vůbec. Dopravní společnost ohlásila havárii a náhradní autobus
nebyl. A tak nezbývalo, než vzít svá osobní auta a vydat se na cestu.
Turnaj se nevyvíjel pro nás moc dobře. Domácí hráči Sokola D. Dušníky „B“ byli v prvním poločase
lepším mužstvem a vyhrávali již 2:0. Naši hráči přidali na důrazu a podařilo se jim do konce poločasu
dostat se opět do hry. Do šaten se odcházelo za stavu 3:2 pro domácí.
Ve druhém poločase jsme začali lépe kombinovat hru a výsledek se dostavil v podobě vstřelených
branek. Utkání nakonec skončilo hokejovým výsledkem 4:5 a my byli ve finále.
Po obědě se utkaly tradičně proti sobě „staré gardy“ Sokola D. Dušníky a FK Přáslavice. Jelikož
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našich hráčů bylo málo, domácí nám některé posily půjčili. A tak utkání skončilo nerozhodně 3:3.
Ve finále jsme narazili na mužstvo Borotic, které dopoledne deklasovalo D. Dušníky „A“ 1:4.
Začátek utkání jsme opět nerozehráli dobře a v poločase jsme prohrávali 2:0. Po změně stran se přece
jen naši vzchopili a zlepšenou kombinací hry postupně stahovali náskok soupeře. Utkání skončilo 3:3 a
přišly na řadu pokutové kopy. Naši hráči měli přesnější mušku a pevnější nervy a vyhráli v poměru
4:2. Vítězný pohár zvedali hráči FK Přáslavice.
Za FK Přáslavice František Beláček
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A NĚCO NAVÍC…
„Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis…“
aneb „Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“
Těmito slovy antického filozofa Marca Tullia Cicera jsem začal psát nové díly kroniky naší obce.
V současné době dokončuji jednotlivé díly za léta 2016–2020.
Kronikářem jsem se stal minulý rok a stejně jako má předchůdkyně paní Gabriela Zonová píšu kroniku
elektronicky po jednotlivých rocích. Avšak vzhledem k tomu, že mně i paní starostce bylo líto vzdávat
se autentického vlastnoručně psaného textu, rozhodli jsme se, že Přáslavice dostanou ke svým
letošním 890. narozeninám, resp. k 890. výročí od první zmínky, novou pamětní knihu, do které se
budou zapisovat zkrácené zápisy s nejdůležitějšími událostmi daného roku. Ručně psaná kronika
může budoucím generacím čtenářů a badatelů poskytnout daleko osobnější zážitek a hlavně pocit, že
na ně „dějiny opravdu dýchají.“
Vedení kronik ukládá obcím zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí. První nařízení o vedení kronik
v českých zemích pochází již z roku 1836. První obecní kroniku začal v Přáslavicích psát řídící učitel
místní školy pan Josef Runták v roce 1930 a vedl ji po zbytek období první republiky. V období
nacistické okupace byla kronika zapečetěná a v poválečných letech v zápisech nikdo nepokračoval.
Pravidelné roční zápisy začínají až v roce 1964 a byly dovedeny do roku 1976. Každý zájemce z řad
veřejnosti může navštívit Státní okresní archiv v Olomouci, kde je tato první dochovaná přáslavická
kronika k dispozici. Mimo ni ovšem i daleko starší kroniky místní školy, z nichž ta nejstarší psaná
německy písmem kurent sahá až do roku 1788. Na obecním úřadě jsou k dispozici svazky z let 1976–
1997 a 1998–2011 od dlouholeté kronikářky paní Anny Krečmerové a dále z let 2012–2015 vytištěné
kroniky psané na počítači od paní Gabriely Zonové. Historie naší obce je nesmírně bohatá a díky péči
mých předchůdců je jistě na co navazovat.
Jako student historie si plně uvědomuji význam uchovávání historického dění pro další generace.
V dnešní digitalizované době internetu a sociálních sítí již není prvořadým úkolem kronikáře
zaznamenávat veškeré dění, nýbrž dokázat rozlišit to nejpodstatnější, co je potřeba předat dalším
generacím. A v neposlední řadě kronika neznamená jen informace o počtu obyvatel, cifrách
v obecním rozpočtu, počasí apod., ale také to, o čem se zrovna v obci mluví, co nás tíží i těší...
Budu tedy velmi rád za jakékoliv připomínky či nápady občanů. Mohou se na mě prostřednictvím
obecního úřadu kdykoliv obrátit.
Na tomto místě bych chtěl také poděkovat vedení obce za projevenou důvěru, kterou se pokusím
v budoucnu řádně naplňovat.
Všem čtenářům přeji krásný zbytek léta!
Dušan Michalík
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Nemůžu neexistuje. Musím! Říká bývalá paragánka Milada Pavlitová
8. červen 2021

Větrník - Host ve studiu

Rozhovor s Miladou Pavlitovou

Další podcasty, rozhovory a příběhy

Délka audia 29:40

Foto: Tomáš Sedláček, Český rozhlas

Začala u paragánů a prožila profesní život ve dvou uniformách. Vojenské a hasičské. Zažila tvrdé
podmínky vojenské školy, spaní na slamníku, šurovaní podlah, zimní pochody s plnou polní, boty
půllitráky a nohy omotané onucemi a stejně plné puchýřů.
Přesto říká: „Práci u vojáků jsem milovala.“

Uniformy k ní patřily už od 13 let. Byla velitelkou družstva žákyň u hasičů ve Vápenné. Pokračovala ve
Svazarmu v Jeseníku, kde prošla parašutistickým výcvikem. A v roce 1958 narukovala do armády a
nastoupila do Školy pozemních specialistů letectva v Žamberku. Po škole ji čekala Praha a velitelství
letectva v Karlíně, kde sledovala vzdušnou situaci a pomáhala hlídat státní hranici.
Po svatbě ji čekalo stěhování do Terezína s manželem vojákem, kde působila ve vojenské nemocnici.
Pak v kasárnách vedla jako náčelnice spisovou agendu. Rok 1968 znamenal přesun do Olomouce kvůli
rodičům a dětem a ukončení vojenské služby, čehož dodnes lituje. Uniforma s ní ale zůstala. V roce
1970 nastoupila k hasičům profesionálům v Olomouci jako radistka a telefonistka. Spolupracovala
také s Českým červeným křížem.
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S touto aktivní ženou se život nemazlil. Tvrdé podmínky absolvovala ve škole, v práci i v soukromém
životě. Přesto vše zvládla s přehledem a ve svých jednaosmdesáti letech vypadá skvěle a je plná
energie a optimismu. Paní Milada Pavlitová o sobě říká: „V životě si držím svůj režim a řád, nikdy jsem
nefňukala a nic nevzdávala. A nemůžu? To pro mě neexistuje. Vždy si řeknu: Musíš!“
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SPONZOŘI
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SRPEN

ZÁŘÍ

Kamil Bartoš
Božena Michalíková
Marie Peterová
Stanislav Dvořák
Helena Číhalová
Jana Švarcová

88
84
83
75
70
70

Josef Turek
Václav Číhal
Marie Rajnošková
Helena Obrtelová

95
89
75
70

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

☼ Isabela Mlčochová
☼ Lukáš Blažek

† Lubomír Pazdera
† Marta Talandová

Vítáme nové občánky!

PLÁN AKCÍ

Budeme vzpomínat!

V O B C I N A: SRPEN – ZÁŘÍ

sobota

21. 8.

Přáslavské hody, 890 let obce Přáslavice
a Den regionu Bystřička
Obec+spolky

neděle

22. 8.

Hodová mše v kapli sv. Rocha v Přáslavicích

sobota

28. 8.

Diskotéka

FK
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