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SLOVO STAROSTKY
Vážení přátelé, milí sousedé,
právě otevíráte poslední zpravodaj roku 2021.
Dovolte mi poděkovat za trpělivost s dobou a pandemickou situací. Poslední 2
roky žijeme jako na houpačce, uzávěra, nadechnutí, vlna, lockdown, nadechnutí a
letní normální život, další vlna atd. Ať chceme či ne, musíme se smířit s tím, že vir
tu s námi je, a ještě asi nějakou chvíli bude. Věřím, že každý sám pro sebe najde tu
nejlepší cestu, kudy a jak v této době dál.
V prosinci nás čeká mimo adventu také schvalování rozpočtu a plánování financí do dalšího roku. Obec
Přáslavice hospodaří dobře a bez závad, to potvrdilo i poslední zkoumání auditorů z Olomouckého kraje na
začátku listopadu.
Máme našetřeno na nenadálé situace i plánované investiční akce. Trpělivě se připravujeme na nové kolo
dotací, abychom do rozpočtu získali další potřebné peníze. Na rok 2022 navrhujeme vyrovnaný rozpočet o
ročním objemu bezmála 40 milionů Kč, bližší informace jsou uvedeny na úřední desce.
Malá rekapitulace, co se podařilo v roce 2021, co se chystá a kde musíme najít nová řešení.
Co se podařilo
• Dokončeno zateplení školy, nová fasáda a rekonstrukce přízemí a 1. patra
• Vybudováno nové hřiště v zahradě školy, otevřel s námi 20. 5. 2021 hejtman pan Josef Suchánek
• Zrekonstruovány a zkolaudovány chodníky Vilky I
• Vybudovány nové chodníky Vilky II, až na poslední úsek u nových domků, kde se musí administrativně
vypořádat pozemek
• Vyspravená silnice Vilky II
• Zrekonstruována cesta v Sušírně na novou, kvalitní asfaltovou
• Vyměněny lampy veřejného osvětlení za nové, úspornější
• Zajistili a přidělili jsme nové kompostéry a bio popelnice
• Zakončení veřejné cyklojízdy mikroregionu Bystřička s Ondřejem Hejmou
• Finišuje projekt prodlouženého vodovodu na Kocourovec
• Výsadba stromů a zeleně na sídlišti
Co se chystá
• Revitalizace hřiště na dolním konci s trampolínou – podívejte se na str. 3
• Rekonstrukce sociálních zařízení v 1.PP ve škole
• Obnova komunikace Vilky II (podána žádost o dotaci)
• Rekonstrukce parkoviště na sídlišti u obchodu, bytů, oken atd.
• Projekt na osvětlení cyklostezky od Hliníka do Velké Bystřice
• Pumptrackové hřiště na místě bývalého kluziště u rozhledny Božka
• Výsadba stromů v Druntlíku na místě bývalé skládky z popudu ČIŽP
• Projekt na intenzifikaci ČOV
• Nová zahrada s venkovní učebnou v zahradě školy pro děti ze školky, školy, družiny
• Chodník včetně veřejného osvětlení kolem státní směr Kocourovec
• Oprava silnice II/437 v režii kraje a ve spolupráci s obcí
• A mnohé další…
Kde musíme najít nová řešení
• Systém zimní údržby cest a chodníků pomocí nové techniky, priority úklidu
• Sečení trávy – přes letní sezónu – kompromis mezi doporučením (2x ročně) a potřebami občanů
• Kde ušetřit energie? Které budovy zateplit a kde se to vyplatí?
• Jak zachytit dešťovou vodu z obecních střech a využít ji na zalévání nebo na WC?
• Zpřístupnit více lokalitu Druntlíku a Vrtova pro rekreaci, procházky, poznání? V jaké míře?
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•
•

Provoz na Stádle – silnice není obecní, ale krajská, provoz se nesnižuje, ba naopak, jak optimalizovat?
Jak dobudovat cyklostezku do Velké Bystřice, ideálně podjezd – za kolik a kde na to vzít?

Bohužel, ani letos si díky opatřením nedáme společně punč u našeho vánočního stromu. Přesto si vás dovoluji
pozvat na čtvrtek 16. prosince na tradiční vánoční zpívání (bez punče, ale s rouškou atd.), kde si můžete
zakoupit výrobky dětí ze školy pro vánoční domácí atmosféru. Je to takový kompromis mezi tradičními akcemi
(zpívání, výstava, školní dílny) a omezeními, která panují.
A ten punč si třeba dáme v lednu, uvidíme, jak se situace vyvine☺.
Přeji vám všem advent plný klidu a pokoje. Do roku 2022 hlavně zdraví, energii a nadhled.
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce

HŘIŠTĚ NA DOLNÍM KONCI
Dodavatel: 4soft Tanvald

Realizace: duben-červen/2022

(Upozorňujeme, že z důvodu bezpečnosti dojde v nejbližších dnech na nynějším starém hřišti na dolním konci
k odstranění dřevěného hracího prvku.)
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V Í T E, Ž E …
Jak dopadly volby u nás v Přáslavicích?

Rozhledna Božka Přáslavice od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022 UZAVŘENA.
Sběrný dvůr Přáslavice od 1. 12. 2021 vždy v pondělí UZAVŘEN.
Otevřeno pouze:
ve středu od 15.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.
Obec Přáslavice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB.
Termín nástupu: 1. 3. 2022
Stručná náplň práce:
• provádění oprav a péče o majetek obce v rámci základních řemeslných dovedností
• provádění údržby místních komunikací po celý rok včetně zimní údržby
• provádění údržby vymezené veřejné zeleně v majetku obce
• provádění likvidace odpadu z veřejných odpadových nádob
• ostatní práce spojené s údržbou a opravami movitého i nemovitého majetku obce
Přihlášky: do 17. 12. 2021
Podrobnosti najdete na letáku ve vývěsce nebo na webových stránkách obce.
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DĚNÍ

V OBCI A

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

LETEM MUZIKÁLOVÝM SVĚTEM – 10. 10. 2021
Kdo byl, zažil krásný nedělní podvečer se spoustou známých i méně známých písní a humorných
scének... Díky slavným muzikálovým melodiím jsme se přenesli do různých koutů světa, jelikož
tématem celého představení bylo cestování. Hudební čísla a scénky byly okořeněny nápaditými
choreografiemi a umělci vystřídali spoustu krásných kostýmů.
mg
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 16. 10. 2021 – FOTOGALERIE
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DEN VETERÁNŮ – 11. 11. 2021

Děkuji veliteli a jeho kolegům za společné uctění Dne veteránů. Přáslavičtí žáci a jejich paní učitelky
dodali této důstojné chvíli svěží vzduch a svůj pohled. Tohle spojení má smysl a já jsem moc ráda za
dobré vzájemné vztahy a spolupráci.
Jitka Ivanová

9. BĚH – PŘÁSLAVICKÁ DEVÍTKA – 20. 11. 2021
Kamínková a Navrátil dominovali v Přáslavicích
Od rána nás doprovázelo dost divné počasí. Sice nebyla zima, ale
v Přáslavicích nedaleko Olomouce foukal hodně protivný a studený vítr.
Přesto se řada běžců postavila na start a nenechala si zkazit větrem hezký
zážitek z příjemného a dobře zorganizovaného závodu.
Tomáš Navrátil si dirigoval své tempo
Tomáš Navrátil /AK Kroměříž – 29:40/ si ze soupeřů nic nedělal. Nasadil
své tempo a všem brzy utekl. Z počátku se ho držel Martin Čmelík /SK
Hranice – 29:47/, ale pak začal ztrácet, a nakonec se musel spokojit
s hlídáním druhého místa. O třetí pozici v cíli se rozhořel velký boj, který
byl nakonec vítězný pro Michala Hrocha /AK Olomouc – 30:17/. Ten
v závěru udolal nakonec čtvrtého Petra Kučeru z Grymova /30:22/.
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Petra Kamínková pořád umí
O tom není sporu. I v Přáslavicích Petra Kamínková ze Svatého Kopečku /34:25/ předvedla, že je na
tom pořád velmi dobře. Vždyť i mezi muži doběhla celkově na dvanáctém místě.
Druhé místo si vybojovala nesmírně houževnatým způsobem Kristýna Otevřelová /Columbia Montrail
Čeladná – 36:22/ a třetí skončila Jitka Špičíková /Liga 100 Olomouc – 36:41/.
Na Olomoucku se závodům daří
Devátý ročník Přáslavické devítky v Přáslavicích nedaleko Olomouce připravili společně TJ Liga
100 Olomouc se zdejším obecním úřadem. Je nutné podotknout, že u zrodu a veškeré organizace
tohoto závodu stojí tradiční účastník běžeckých soutěží na Olomoucku Jarda Bronec. Samozřejmě byl
tento závod také zařazený do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje.
Počasí nakonec tak hrozné nebylo
I přes ten vítr se nakonec běželo dobře. Jen my stojící kolem trati jsme přece jen prochladli trochu víc,
než bylo zdrávo. Běžci se zahřáli dost, takže byli i takoví, co se rádi ochladili větrem, který jim foukal
zpátky po obrátce do tváře.
„Běžel jsem po startu s Martinem Čmelíkem,“ popisoval mi dění na trati Tomáš Navrátil. „Ale on pak
zpomalil, tak jsem si držel své tempo, a to mi stačilo na vítězství.“
„Po středečním závodě v Přerově jsem nebyla schopná skoro vůbec svižněji běžet,“ přiznala se mi
Petra Kamínková. „Tak jsem čekala, co to se mnou provede, ale dnes už únava odezněla a šlo mi to
dobře. Až mě to trochu překvapilo. Na to, jak jsem se cítila v posledních dnech, to bylo slušné. Mám
z toho radost.“
A radost měli myslím všichni ostatní běžci na startu. Ale hlavně pak ta zábava v cíli.
Prostě takové jsou malé závody v okolí velkých měst. Plné srandy a kamarádské pohody. A o to tu jde
v tuto pohnutou dobu především.
Autorem článku je Zdeněk Smutný, zkušený a zásadový trenér z Nemojan, který se již 40 let věnuje
běhání. Trénování jiných a častá účast na závodech se staly součástmi jeho životního stylu. Často se
liší svými názory od ostatních a mnohdy jde tvrdohlavě proti zkostnatělým názorům některých lidí.
Jeho pravidelné všeobecné tréninkové plány najdete na stránkách AK Drnovice.
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ZPRÁVY Z FACEBOOKU STAROSTKY…
18. 11. 2021 – Zeleň na sídlišti – projekt shrnuje starostka:
Zeleň na veřejných prostorách obce, teď sídliště Přáslavice.
Letos na podzim je realizován projekt „Obnova ploch zeleně sídliště v Přáslavicích“. V posledních
dnech se vyskytlo nejen na sociálních sítích mnoho různých názorů. Jak dělat to či ono, co je a není
správně, zda je norma na sázení různých rostlin či dřevin. Jestli je cena vysoká, peníze efektivně
vynaložené atd.
Dovolte mi vyjádřit se nejen na Fb, ale text uveřejníme i ve zpravodaji obce. Zcela otevřeně (a
nadneseně), jsem ekonom, ne zahradník a mým největším zahrádkářským úspěchem je srpnová úroda
cuket☺. Zde shrnutí celého projektu.
Projekt zhotovil Ing. Jaroslav Brzák z Náměště na Hané, projektant, který má za sebou desítky
projektů veřejného prostoru a samozřejmě musel doložit i patřičné univerzitní vzdělání. Příprava
probíhala velkou část roku 2019, předán byl v prosinci 2019. Mezi hlavní části projektu patří
především budoucnost kosterních stromů v celé lokalitě sídliště, protože ty současné, zasazené v 60.
letech 20. století už vstupují do stáří.
Projekt musí být v souladu se zásadami projektování Operačního programu životního prostředí,
prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 - zlepšení kvality prostředí v sídlech. Jak složitě to zní, tak
nejjednodušeji se vypořádává na jedné straně s požadavky programu a na straně druhé s požadavky a
představami osob, které na sídlišti žijí.
Pokud chceme mít zaplacenou zeleň u evropských dotací, tak holt musíme plnit požadavky toho,
kdo je má a dává. Stejně jako u půjčky nebo hypotéky si kolikrát myslíme něco o nesmyslných
požadavcích, a přesto je splníme, když půjčku chceme. A zde platí, že standarty EU někdy nemusí
ladit s tím, jak jsme zvyklí upravovat okolí my doma na zahradě nebo na jakémkoli soukromém
pozemku. Navíc jsme malé sídlo a ne historické město s upraveným parkem. I to hraje roli.
Obecně platí, že limity EU jsou často přírodnější, divočejší a možná obyčejnější a méně okrasné,
než bychom si přáli nebo představovali. A tak se dostáváme k chodníku, který je opravdu
vyprojektován v motýlí zahradě jen do pískového lože (byť se to zkušeným a praktickým lidem může
zdát za hranou nebo nesmyslné) a kameny zde mohou být uvolněné a nestabilní, postupně budou
zarůstat „na divoko“. Cestička má být „kochací“ a není to chodník „na cestu do práce“. Stejně tak
trvalkové záhony bez geotextilie, co nejvíce přírodní i s rizikem, že nějaká travička může prorůst dříve,
než trvalky srostou do koberce a trávu zahluší atd.
Vyřízení všech dokumentů a povolení na magistrátu trvalo několik měsíců a můžeme se jen
dohadovat, proč povoluje „odpadář“ nebo odborník na čistotu ovzduší na židli v Olomouci výsadbu
stromů na sídlišti v Přáslavicích. Nikdo se nepřijel podívat, ani u nás nikdy nebyl. Navíc v průběhu
povolování bylo zjištěno, že trasa vodovodu vede ve skutečnosti jinde, než je v mapách. Tak se projekt
musel předělávat, aby stromy nebyly zasazeny nad sítěmi nebo vodovodem a předešli jsme možnému
problému. Jsem ráda i za rozárium pod DPS a odpočinkové místo s ohništěm. A samozřejmě růžím
budeme muset věnovat na začátku zvýšenou péči.
Výběrové řízení dělala agentura z Olomouce v loňské zimě, oslovila více než 3 firmy, 2 podaly
nabídku a tato měla nejlepší cenu. Firmu vždy schvaluje zastupitelstvo.
Realizace je kontrolována autorským dozorem projektanta, a navíc nezávislým technickým
dozorem (dojíždí z Uherského Hradiště). A někdy se ani oni dva v názoru na ten či jiný postup práce
neshodnou. Tak je krajinářsko-zahradnická práce rozmanitá.
A od toho zde jsou, aby kontrolovali firmu, která projekt realizuje. Technický dozor např.
reklamoval kvalitu některých stromů, které se mění za jiné bez vady, kontroloval důrazně kvalitu osiva
na louku i systém sázení a kvalitu podloží. My všichni, co chodíme kolem vykopaných jam, vidíme,
jaká překvapení pod zemí čekala.
Projekt má záruční lhůtu i stanovenu dobu udržitelnosti. O zeleň se bude starat smluvní firma i
pracovníci technických služeb obce. Kontrolu budou provádět i pracovníci fondu životního prostředí.
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Do projektu se zapojí v rámci enviromentální výchovy i žáci z naší školky a školy, kteří budou stromy
poznávat a vyrobí k nim i popisky a tabulky.
Jsem přesvědčená, že peníze, které se vynaloží za tento projekt, se bohatě vrátí. Sadí se více než
100 stromů na relativně malé ploše a ty přinesou do budoucna lepší zelené prostředí, stín a pěkné
okolí, i když nemůžeme čekat zázraky hned příští jaro. Další projekty na výsadbu stromů v obci a na
celém katastru se připravují na roky 2022-2025. Pokud bychom teď stromy nesázeli, tak za 20 let
budeme mít sídliště ne zelené, ale šedé jak v Olomouci na Tabuláku.
Že jsou peníze vynaloženy účelně, kontroluje každoročně několik kontrol, finanční a kontrolní
výbor a audit z kraje. Ten poslední byl na začátku listopadu se závěrem „bez závad“. Každý občan se
může se závěry seznámit.
Doba, ve které žijeme, je náročná na psychiku a ovlivňuje nás všechny. Jsme tak nějak všichni
„startovací“ ve světle možné nejistoty, která nás může čekat. Ne všechno je a bude dokonalé a názory,
byť někdy rozdílné, jsou důležité.
Byla bych ráda, kdybychom se společně nejdříve seznamovali s postoji a podklady, pak hledali
řešení složitějších situací, pokud se vyskytnou, a snažili si postoje vysvětlovat, sbližovat a pochopit, i
když je to někdy obtížné.
Jitka Ivanová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Školní drakiáda
Krásné a slunečné počasí letošního podzimu bylo jako stvořené k
dalšímu ročníku naší Školní drakiády, konané dne 27. září. Čekalo nás
plno úkolů a děti se už nemohly dočkat, až se do nich pustí. Nejprve
jsme se ve třídě zvládli naučit pěknou „dračí“ básničku, ve které jsme
hledali rýmy, počty slov ve větách atd. Ale pak už jsme se s nadšením a
připravenými draky vydali ven. Po příchodu na hřiště děti vymyslely
svým dračím kamarádům vhodná jména a konečně jsme se mohli
pochlubit, jak nám Milánek, Pan Duha, Kouzelné sestry, Barevňák,
Viki, Kajla a další krásně létají ☺.
Všechny děti dostaly na závěr velkou pochvalu nejen za svůj výkon, ale
také za ochotu pomoci svým kamarádům. Jejich snaha byla odměněna
diplomem a drobnými sladkostmi.
Lenka Tozziová

Putování zdravíkovem
Na 27. září jsme si pro naše čtvrťáky a páťáky připravili
speciální program: projektový den Putování zdravíkovem,
který byl zaměřený na zdraví. Celý projekt probíhal pod
vedením zkušené lektorky Lucie Němcové, která si pro
žáky připravila zajímavý a zábavný program. V první části si povídali o zdravé výživě a odpovídali na otázky:
Jak často bychom měli jíst? Z čeho by se měla jednotlivá
jídla skládat? Můžeme někdy jíst i nezdravé věci? Co to
jsou vitamíny, bílkoviny, tuky a k čemu je potřebujeme?
Musíme naše žáky moc pochválit, protože se aktivně zapojili do diskuze a o zdravé výživě toho věděli opravdu
hodně.
Druhá část byla ještě záživnější. Zde přišla na řadu
praktická činnost a žáci se rázem proměnili v účastníky
MasterChefa! Snažili se splnit zadání paní lektorky:
připravit si zdravou a pestrou svačinku, která bude obsahovat všechny důležité složky, a ještě k tomu
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bude originálně naservírovaná. Fantazii se meze nekladly, takže se objevily opravdu zajímavé
kombinace. Nakonec si děti své svačinky snědly a moc si na nich pochutnaly!
Magdalena Křivánková

Sportovní den
V pátek 8. 10. 2021 k nám do školy zavítali
dva trenéři ze Sportovně medicínského institutu z Olomouce. Věnovali se dětem během
hodiny tělesné výchovy a seznámili je se
zásadami zdravého stravování, se zdravým
životním stylem a s důležitostí sportu a pohybu vůbec.
Děti při teoretické části pozorně naslouchaly
a se zaujetím vstřebávaly nové informace.
Následovala část praktická, kde trenéři ukázali žákům správnou techniku protahovacích
cviků. Na závěr si všichni vyzkoušeli různé
nové pohybové aktivity, z nichž je nejvíce
zaujalo cvičení s míčem vážícím 10 kg a
dřepy na balanční polokouli.
Děti byly z toho setkání nadšené!
Jana Žižková
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Keramický kroužek
Keramický kroužek se koná v keramické dílně, která se nachází v přízemí budovy v zahradě školy. Je
určen pro žáky 1.–5. ročníku naší základní školy. Všichni se už moc těšili na začátek října, kdy
kroužek zahájil svou činnost. Paní učitelka děti rozdělila do tří skupin, aby mohl být zajištěn
individuální přístup. Výsledky práce keramického kroužku jsou pravidelně prezentovány na výstavách
pořádaných obecním úřadem nebo je můžete zhlédnout v prostorách školy. Děti si pak většinu výrobků
odnášejí domů.
Jana Žižková

Plavání
Školní rok je již v plném proudu. Mezi nejoblíbenější předměty
u žáků patří tělesná výchova. Letos ji máme obohacenou o
plavecký výcvik, který umožňuje všem dětem nebát se vody a
naučit se plavat. Žáci jsou rozděleni do 9 skupin podle svých
dovedností. V úvodu každé lekce probíhá krátká příprava dětí
pro pohyb v bazénu pomocí protahovacích cviků, poté následuje
45 minutová výuka plavání.
Všechny malé plavce musíme velmi pochválit, zejména ty
nejmladší, kteří se z počátku vody obávali, ale překonali strach a
zařadili se mezi ostatní plavce.
Jana Žižková
3D kino
Protože současná situace nám neumožňuje navštěvovat kulturní vystoupení, uvítali jsme nabídku od 3D
kina s promítáním na naší škole. Pán si přivezl 3D
projektor, reproduktory a aktivní 3D brýle. Děti si
měly možnost vybrat z filmů Podmořský svět nebo
Život dinosaurů. Na konec u všech skupinek zvítězil
Podmořský svět, a proto jsme se s žáky 1., 2., 3., 4. a
5. třídy přenesli do podmořského světa korálových
útesů. Pozorovali jsme, jak kolem nás plavou želvy a
pátrají po potravě. Nahlédli jsme do mnoha jeskyň a
puklin, které slouží jako útočiště hejnům pestrobarevných ryb.
A co na to říkaly samy děti?
Vendy, 5. třída: „3D kino se mi líbilo, protože jsme se dívali na mořský svět a moc mě to bavilo.“
Lenča, 5. třída: „Mohli jsme si vybrat mořský svět nebo dinosaury. Vybrali jsme si mořský svět, líbili
se mi žraloci.“
Kamča, 5. třída: „Skvělé 3D kino ve škole, nemuselo se nikam jezdit.“
Jana Žižková
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Den veteránů
Ve škole jsme si začátkem listopadu s žáky začali připomínat památku válečných veteránů a
mezinárodní den věnovaný této památce, který spadá na 11. listopad. V rámci hodin byli žáci
seznámeni s významem tohoto dne a jeho symbolem, tj. vlčí mák.
Ve čtvrtek 11. listopadu jsme se sešli společně s vojáky a paní starostkou, abychom mohli uctít Den
veteránů položením věnců u památníku v Přáslavicích. Všechny přítomné uvítala paní starostka a
velitel místní posádky. Žáci 4. a 5. třídy si nachystali před pomníkem vystoupení v podobě básní a
písně Vlčí máky od Jana Svěráka. Poté předali vojákům obrázky, které malovali ve výtvarné výchově.
Závěrem programu zazněla hymna. Na místní občany čekalo po kulturním programu ještě malé
občerstvení u kašny, kde si mohli zakoupit vlčí mák.
Jana Žižková

POZVÁNKA
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Jak děti v mateřské škole slavily Halloween
Venku začalo padat listí, dříve se stmívá, počasí se na
nás mračí. A to velmi často značí konec října a začátek
měsíce listopadu. Konec října a začátek listopadu pro nás
v mateřské škole znamená jediné: Dušičky a Halloween.
Svátky, které jsou nám sice známé, ale velmi často
opomíjené. S dětmi jsme si popovídali, v jakých zemích
se Halloween slaví. Jaká je obdoba Halloweenu u nás. A
jaké jsou zvyky spojené s Halloweenem a co u nás
děláme také. Děti prozradily, jak se svými rodiči dlabali
dýně a tvořili s rodiči rozličné tvary svítících luceren.
V mateřské škole jsme slavili Halloween společně. Paní
učitelky spolu s dětmi se proměnily v různá strašidýlka a
v mateřské škole byl rázem strašidelný rej. V mateřské
škole se objevili najednou netopýři, malé čarodějnice,
upíři, kouzelníci, spidermani, kočičky a spoustu dalších
masek. Cílem naši halloweenské párty bylo především
upevnění dětského kolektivu a také, aby si děti odnesly
skvělé zážitky a hezké vzpomínky na halloweenskou oslavu v mateřské škole. A aby si děti mohly tyto
zážitky odnést, bylo nutné jim zprostředkovat různé hry, ve kterých si děti upevňovaly spolupráci mezi
sebou, ale zároveň rozvíjely schopnosti být samostatnou součástí kolektivu. Děti si zkusily prolézat
pavučinou, učily se halloweenské tance, písničky. Učily se nové výtvarné metody. Zkusily si stínohru,
nebo závody na koštěti. Během všech těchto her měly možnost si nechat namalovat na obličej různá
halloweenská stvoření.
Děti si halloweenskou párty užily opravdu hodně, aktivně se zapojovaly do všech nabízených činností,
tancovaly, zpívaly, malovaly a na závěr si odnesly halloweenskou odměnu v podobě balíčku dobrot.
Na závěr jsme se hezky všichni mezi sebou rozloučili a ze školky odcházely děti jako usměvavá
strašidýlka.
Bc. Adéla Moravcová, učitelka MŠ
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Co se dělo na podzim v MŠ na sídlišti?
Téměř po celý podzim nám počasí docela přálo a většina dní byla slunečných. Mohli jsme tak nadále
trávit čas i venku na školní zahradě, kde měly v říjnu děti možnost vyzkoušet si vykopávání brambor,
sázení nejrůznějších druhů cibulek, ke kterému patřila jak příprava záhonu, samotné sázení i zalévání,
teď už děti jen sledují a kontrolují květináče, kdy se v nich něco objeví. Dále si děti vyzkoušely
hrabání listí, ochutnávání ovoce a zeleniny, hry v listí a spoustu dalších zábavných činností. Také se
podílely na podzimní výzdobě oken, tvorbě dekorací do truhlíků před MŠ a další. V listopadu měly
děti možnost nahlédnout do prostor místní knihovny, prolistovat pár knih a některé si vypůjčit do MŠ
k předčítání před spaním. V listopadu také proběhlo vánoční focení, na které se všichni krásně
„vyšňořili“, a fotky jsou velice zdařilé! V MŠ na sídlišti se dále konal podzimní karneval na téma:
„Uspávání lesních zvířátek“, na který děti mohly dorazit přestrojené za nejrůznější lesní zvířátka a
užily si tak dopoledne plné zábavy a tematických činností. Z epidemiologických důvodů, a také
z důvodu špatného počasí, byla bohužel zrušena akce Světýlková slavnost, věříme však, že si ji příští
rok vynahradíme.
Veselá Nikola

Návštěva v mateřské škole
V pátek 1. října 2021 jsme měli v mateřské škole na sídlišti
vzácnou návštěvu. Zavítala k nám úplně první ředitelka této
mateřské školy, paní Milada Balogová. Návštěvu této milé paní
zprostředkovala její vnučka, a to jako dárek k jejím
osmdesátým narozeninám, neboť to bylo její veliké přání.
Paní Balogová řídila mateřskou školu v Přáslavicích od února
1965, kdy mateřskou školu zařizovala, do února 1967, kdy se
z Přáslavic odstěhovala. Ale jak říkala, na mateřskou školu
v Přáslavicích nikdy nezapomněla a přes své kolegyně z okolí
Přáslavic měla po celou dobu o naší mateřské škole zprávy.
Po odchodu z Přáslavic pracovala paní Balogová jako učitelka a
ředitelka ještě v několika mateřských školách, např. v
Olomouci, v Doloplazích a nakonec zakotvila v Bruntále, kde
žije dosud. Jak jsme se od paní Balogové dověděly, je stále
velmi aktivní a plná zájmů a jak jsme měly možnost poznat, je
velice společenská. Provozuje pravidelně turistiku, zabývá se
patchworkem a raduje ze svých pravnoučat. Při kafíčku nezapomněla zavzpomínat na své známé
z Přáslavic, hlavně ze sídliště, kde bydlela. Bylo nám potěšením, že jsme mohly paní Balogovou
osobně poznat, popřát jí k jejím krásným narozeninám a splnit jí jeden z jejích snů.
Budeme se těšit na případnou další její návštěvu a stejně tak bychom se rády setkaly i s jinými p.
učitelkami a ředitelkami, které zanechaly profesní stopu v naší krásné mateřské škole.
Eva Spurná
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ZPRÁVY Z FK…
Fotbalový klub informuje
Podzimní část okresní fotbalové soutěže začala pro naše mužstvo příznivě. Na domácím
hřišti jsme přivítali známého soupeře FC Lužice. Na hře obou mužstev bylo vidět, že je
začátek soutěže. Hra z obou stran nic moc, důležité bylo, že jsme si připsali první dva body za
výsledek 2:1.
Ve druhém kole se potvrdilo pořekadlo „První vyhrání z kapsy vyhání“. Zajížděli jsme v neděli
dopoledne na tradičního rivala FK Hlubočky. Zápas byl vyhecovaný a lépe se dařilo soupeři, který byl
fotbalovější. Navíc vyloučení našeho hráče vůbec nepřispělo k dalšímu průběhu hry, a tak jsme vezli
první prohru za výsledek 3:1.
Za týden jsme přivítali doma dobře rozjeté mužstvo z Červenky. Na našich hráčích ještě stále „ležela
deka“ z minulého utkání. Hra se jim vůbec nedařila a za stavu 0:3 se kombinace úplně rozsypala.
Prohráli jsme vysoko 0:5.
Do Horky jsme zajížděli s obavami, protože je to soupeř, který doma neprohrává. To se také potvrdilo.
Nepustil nás do šancí a utkání jsme prohráli 3:0.
V dalším kole jsme přivítali mužstvo z dolní části tabulky, Sokol Nová Hradečná. A tak byla povinnost
vyhrát. To se také podařilo a nejtěsnějším rozdílem 2:1 utkání skončilo a my si mohli po třech
prohraných zápasech konečně připsat dva body do tabulky.
Šesté kolo jsme hráli v Příkazích. V 80. minutě za nepříznivého stavu pro nás došlo ze strany diváka
k inzultaci pomezního rozhodčího. Hlavní rozhodčí situaci nezvládl. Místo aby utkání přerušil a po
vyhodnocení utkání dohrál, nečekaně jej ukončil. Dohrávka byla sportovní komisí stanovena na 28. 10.
Sedmý zápas byl konečně pro nás šťastný. SK Šumvald rovněž nepatřil mezi favority, a tak se naše
mužstvo konečně střelecky prosadilo a nasázelo soupeři 7 gólů.
O týden později to v Bohuňovicích bylo horší. Omlazený domácí tým byl dobře fyzicky i herně
připravený a po celý zápas jsme tahali za kratší konec. Utkání skončilo nerozhodně 2:2 a kopaly se
penalty. Tam naše největší opory zklamaly. Domů jsme vezli pouze bod.
V osmém kole jsme přivítali na domácím hřišti SK Grygov. Našim hráčům se podařilo brzy vstřelit
dvě branky a ovládli hřiště. Dařila se kombinace i střelba. Z utkání se stala jednostranná záležitost.
Výsledek se dostavil 7:0.
Šlágrem kola se stal zápas v Hodolanech. Tamní Sigma vede tabulku, a již druhým rokem usiluje o
postup. Nasadila proti nám i veterána z I. ligy Marka Heinze. Ten pro zranění v páté minutě odstoupil.
Hra byla vyrovnaná až do poslední minuty. Prohrávali jsme 2:1, a tak nezbývalo, než hru otevřít a
pokusit se o vyrovnání. V 91. minutě se soupeř dostal do brejku a vyhrál 3:1.
V 10. utkání došlo v našem mužstvu k obratu. Nastala šňůra šesti vyhraných zápasů za sebou.
Postupně jsme porazili Střelice 4:1, v Pňovicích vybojovali výsledek 0:1, doma jsme uhráli s Blatcem
remízu 2:2, v Újezdu u Uničova výhra 0:2, v dohrávce v Příkazích 1:3 a v předehrávce v Lužicích jsme
dali vítězný gól v 90. minutě. Po polovině soutěže jsme na pěkném 4. místě s 29 body.
František Beláček, předseda FK Přáslavice
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A NĚCO NAVÍC…
TRŠICKO
Pro ty, kteří se na jaře zúčastní cyklovýletu do Tršic, aby se lépe orientovali a věděli, kde se přibližně
nacházejí.
V Tršicích jsou lidově pojmenované ulice. Když jedeme od Doloplaz, tak je to ulice neboli část Berk.
Od Lipňan je to Hrubá Strana, kde bydleli sedláci v gruntech. Je tam také hospoda u Hanzlíků, lidově
nazvaná „Za vodou“. Ještě před Hrubou Stranou, směr k rybníku dolní Mlýn, je Zahradní ulice, kde je
velká budova nazvaná „HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA“. Bylo to hlavně internátní učiliště pro švadleny.
Několik dívek se v Tršicích a okolí vdalo. Např. vychovatelku si vzal místní stomatolog J. Závodník.
Další si vzal pan Mrlina, atd. I do Přáslavic se jedna učenka vdala a spolu s mužem u nás vychovali
dva úspěšné sportovce. I já jsem s kamarády chodil randit a zažili jsme několik veselých a zajímavých
příhod, které nemohu publikovat. Další ulice směrem od Lazník, kde jsem bydlel i já, se jmenuje
Bránka. směrem ke dvěma panelákům se pak říká na Záhumenkách, a podle místního lesa Chrástka je
ulice pod Chrástkou. Dále za kostelem, od nákupního střediska nahoru, je jedna z nejmenších ulic
„Malá Strana“. Nakonec jsem si nechal největší část Tršic, a to jsou Chaloupky. Začínají před bývalou
kaštanovou alejí, odbočíte vlevo k přehradě. I v Přáslavicích máme některé části, např. Hliník, na
Vilkách, Sídliště apod.
Pamatuji si, jako dítě, že v Tršicích bývala různá derby ve fotbale Tršice versus Chaloupky a byli to
„staří páni“. Stejně jako v hokeji to bylo i s průvodem a kapelou celou vesnicí. Natáčelo se to i
kamerou a psal se rok, nevím přesně, asi 1969 až 1971. Byl velký divácký zájem a neskutečná legrace,
protože některé hospodské typy hráčů byly zhuntovány častým pitím a kouřením, a to se podepsalo na
jejich výkonu. I když všichni nastoupili ve střízlivém stavu, tak díky jejich životosprávě se nemohli
udržet na bruslích a padali jak hrušky. Byli tam i takoví, kteří vynikali. Např. abstinent a místní učitel,
tělocvikář, legenda Antonín Novák. I když byl od většiny hráčů asi o 10-15 let starší, tak vypadal o
těch 10 let minimálně mladší, protože nám žákům, dorostům a mužům dělal i trenéra. A i když to byl
již tehdy starý pán, vizáží vypadal podle nich svěží mladík. A to obecenstvo zcela pomýlilo a
několikrát, jak si pamatuji, volalo „Novák ven“. Někteří hráči měli neúplnou výstroj a třeba pan
Hanzlík chytal v bráně v helmě od motorky. My žáci jsme byli oblečení do výstroje a dresů a měli
jsme hokejem proti sobě vyplnit přestávky. Byla ale obleva a led se musel déle upravovat a k našemu
utkání nakonec nedošlo. A já se tolik těšil. Hokej v Tršicích měl vždy slušnou kvalitu a na přírodním
ledě v Tršicích na „ZIMÁČKU“, jak se mu říkalo, jsme přivítali s počtem obyvatel 1 150 i taková
města, jako Šumperk, Šternberk, Nový Jičín, Rožnov p. Radhoštěm, Loštice, Karviná a Uničov.
Sehrálo se s nimi mnoho vyrovnaných zápasů, ale vzpomínám si na dva velké debakly, kdy jsem se
zúčastnil jako divák v Šumperku i Tršicích a prohráli jsme tam i doma 10:3. Na domácí zápasy chodilo
asi 300 diváků a vstupné bylo pro dospělé 3,- Kčs. Pamatuji si, že na mantinelu byla tehdy barvou
napsána jediná reklama PROTI KAŠLI HAŠLERKY. Nevím proč, ale písmeno Š bylo napsáno jako
otazník s háčkem a bez tečky.
Led se tehdy upravoval hrabadly nebo zametal košťaty, vždy o přestávkách hokejového utkání. Večer
před zápasem se polévala ledová plocha vodou z hadice. Stadiónek byl pochopitelně osvětlený. Jo,
tehdy ale byly pořádné zimy. Místní komentátor Jarda Vlček hlásil sestavy mužstev a střelce gólů. A
ještě jeden výsledek na ledě Šternberka – bylo to nerozhodně, nepamatuji kolik, ale stadión nebyl
zastřešený a psal se rok 1977 nebo 1978. Vzpomenu si velmi živě na utkání, kdy Tršice hrály jen okres
proti Milu Olomouc Vildy Meitnera, který se ohnal a sekl úmyslně do čela našeho zubaře J.
Závodníka. Byl vyloučen do konce utkání, ani se neomluvil a ještě protestoval. Krve bylo jak o
zabíjačce a chvíli se čistil led. Vyhrálo se doma 4:2.
V Tršicích byl, a ještě asi i je, jezdecký oddíl směrem u hřbitova, vedle bývalé prádelny a cementárny.
Cvičili jsme akrobacii na živém huculském koni jménem Korál. Jako školáci nás cvičilo osm. Já
částečně vymyslel nový cvik a hned, jako vedoucí sestavy, ho předvedl. Jenže artisté v cirkuse cvičili
podobný a byli jištěni lanem. Kůň se rozběhl a já neudržel bez jištění rovnováhu a ve stoje šel vzad, a
jak jsem mu stoupl na zadek, kůň automaticky vyhodil. Udělal jsem nekontrolovatelně salto a dopadl
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částečně na krk a záda. Všichni strnuli hrůzou. Když jsem se bez bolesti zvedal, všichni se smáli.
Náročný cvik jsem už nikdy neopakoval.
Obrovský úspěch jsme měli v Radslavicích díky mému mladšímu bratrovi, který cvičil v sedmi letech
a byl strašně malý a kůň hodně velký. Na dostizích bylo asi 2000 lidí. A jak to bývá běžné, lidé pijí
pivo a jedí párky či klobásu, baví se o všem možném a dostihy sledují tak na půl. Ovšem, když naběhl
můj brácha Pavel, hlediště zpozornělo, vřelo a nevěřícně hledělo, jestli toho koně doběhne, natož
vyskočí. Kdyby tam proběhlo stádo slonů, tak si jich nikdo nevšimne, jak byli zabráni na malého
cvičence. Pavlík se chytil madel a bezchybně zacvičil. Obecenstvo tleskalo, burácelo, vřískalo až tak,
že se splašili dva koně a museli je pochytat. Dostali jsme cenu, nějakou lisovanou modrou vázu.
Radost ovšem byla, jak z broušené nebo zlaté.
S koňmi jsem zažil několik příhod, kdy šlo o život. Bude to už půl století a pamatuji si to jako dnes.
Pokud jedete od Doloplaz do Tršic, tak po pravé straně, hned u silnice, je můstek 20 m před cedulí
Tršice. Vezli jsme velkou fůru slámy a vše bylo v klidu, než jsme potkali kombajn. Tažný a větší kůň
Šemík byl v pohodě. Ale druhý, jezdecký kůň Olin, zapřáhnutý také ve voze, se strašně bál kombajnu.
Kočí pan Václav Navrátil seskočil z vozu a držel koně za uzdu. Mě nařídil, ať sedím na kozlíku a
držím otěže. Hned mě bylo jasné, že je to blbost a koně nezvládneme, protože řidič kombajnu pan
Laďa Závodník přidával plyn a kůň se stavěl téměř na zadní a hlavou zvedal pana Navrátila do
vzduchu. Když Olina neudržel, koně se stočili a pravé kolo jelo po můstku a levé do hlubokého
příkopu. Já udělal nedobrovolně kotrmelec, naštěstí ne pod kolo, ale vedle něj. Koně se zastavili
opodál na chrástu a půl fůry slámy bylo na zemi. Nikomu se nic vážného nestalo.
Jiří Dočkal

Poděkování
Děkuji všem, kteří přišli a zúčastnili se v místní velmi pěkné kapli mše za Lukáše. A také si cením, že
ani po více jak roce, na něj nezapomněli kamarádi a fanoušci Sigmy Olomouc, kteří pravidelně na
každý zápas přinesou na tribunu jeho transparent se jménem.
V jejich mysli tak nezemřel a je pořád s nimi, stejně jako s námi, těmi, co ho měli opravdu rádi.
Jiří Dočkal
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PROSINEC
Marie Langerová
Milada Urbášková
Jozef Gazdag
Jiří Hymr
Eva Mikulková
Ivana Auffahrtová
Jan Bartoněk
Danuše Špetová

LEDEN
91
84
83
81
80
75
70
65

Emma Benešová
Blažena Kubáčová
Jarmila Konopková
Ludmila Bartošová
Marie Hymrová
Božena Mücková
Jitka Vítečková

94
89
85
81
80
75
/

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

☼ Edgar Vyhnánek
☼ Matěj Lasovský
☼ Adam Tomanec
☼ Viktorie Šertlerová
Vítáme nové občánky!

PLÁN AKCÍ
pátek
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
sobota

10. 12.
16. 12.
31. 12.
1. 1.
9. 1.
29. 1.

† Lubomír Kiml
† Milan Švarc
† Marie Chumchalová
† Jiří Přidal
† Jan Rajnošek
Budeme vzpomínat!

V O B C I N A: PROSINEC – LEDEN
Vánoční výstava
ZRUŠENA
Zpívání u vánočního stromu
Obec+ZŠ+MŠ
Silvestr u rybníčka+ohňostroj na hřišti
Obec
Novoroční turnaj ve florbale
TJ Sokol
Tříkrálová besídka
Obec+ZŠ+MŠ
Obecní ples
Obec+spolky

Vydává a tiskne: Obec Přáslavice (250-300 ks), 783 54 Přáslavice č. p. 23
IČ: 00576255, DIČ: CZ00576255, www.praslavice.com, tel.: 587 408 870
Příspěvky posílejte na e-mail: podatelna@praslavice.com, kontaktní osoba: Ing. Mária Gillarová, tel.: 734 236 604
Datum vydání tohoto čísla: 6. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 15753, uzávěrka příštího čísla: 24. 1. 2022
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Plán kulturních akcí na rok:

2022

Obec Přáslavice
Den

Datum

Akce

Pořadatel

So
Ne
So

1. 1.
9. 1.
29. 1.

Novoroční turnaj ve florbale
Tříkrálová besídka
Obecní ples

TJ Sokol
Obec+ZŠ+MŠ
Obec+spolky

So
So

19. 2.
26. 2.

Dětský karneval
Hasičský ples

SRP ZŠ a MŠ
SDH

Pá

25. 3.

Jarní výstava

Obec+ZŠ+MŠ+MC Motýlek

Ne
So
So
Čt

3. 4.
16. 4.
23. 4.
28. 4.

Jedlička
Velikonoční turnaj ve florbale
Vítání občánků
Stavění máje

ZŠ
TJ Sokol
Obec+ZŠ
Obec+SDH

Pá
Ne
So
Pá

6. 5.
15. 5.
21. 5.
27. 5.

Kladení věnců
Odpoledne pro seniory
Dětská hasičská soutěž
Čištění Vrtůvky (cyklostezky)

Obec+ZŠ+AČR
Obec+ZŠ+MŠ
SDH
Obec+ZŠ+MŠ+občané

So
So
Ne

4. 6.
18. 6.
26. 6.

Dětský den a kácení máje
Obec+spolky
Oslavy 130 let SDH Přáslavice
SDH
Soutěž o pohár starostky Obce Přáslavice SDH

So
Ne

20. 8.
21. 8.

Přáslavské hody
Hodová mše v kapli sv. Rocha

Obec+spolky
Obec

Ne
So

2. 10.
15. 10.

Výstava ovoce a zeleniny
Vítání občánků

Zahrádkáři+Obec
Obec+ZŠ

Pá
So
So

11. 11.
19. 11.
26. 11.

Den veteránů
10. běh - Přáslavická devítka
Punčiáda

Obec+ZŠ+AČR
Obec+Jaromír Bronec
SDH

Pá
Čt
Ne
So

9. 12.
15. 12.
25. 12.
31. 12.

Vánoční výstava
Vánoční setkání u stromečku
Štěpánská zábava
Silvestr u rybníčka + ohňostroj na hřišti

Obec+ZŠ+MŠ+MC Motýlek
Obec+ZŠ+MŠ
Tomáš Kopečný a spol.
Obec
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PLÁN SVOZU ODPADU
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