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SLOVO STAROSTKY

Vážení přátelé, milí sousedé!
Právě držíte v ruce letní číslo obecního zpravodaje.
Jsem moc ráda, že letošní jaro a léto probíhá svobodně bez respirátorů a
roušek a těším se na setkání s vámi na akcích, které obec, podnikatelé
nebo spolky připravují. Dovolte mi zmínit alespoň hodové odpoledne a
večer 20. 8. 2022, kde mimo jiné vystoupí skupina Perutě s Milanem
Peroutkou a Bohuš Matuš s Magdou Malou.
Na jaře začali novou etapu svého života tři naši dlouhodobí kolegové z
technických služeb. Touto cestou děkuji všem třem za vykonanou práci
pro obec a úřad a přeji jim do dalších let pevné zdraví a hodně spokojenosti na tom zaslouženém
odpočinku.
Z toho důvodu je možné, že může váznout sekání některých částí travnatých ploch, než se zaučí noví
pracovníci nebo brigádníci. Buďte prosím tolerantní. Stále platí doporučení Ministerstva životního
prostředí na efektivní sečení s cílem zadržet vodu v krajině, ideálně 2x ročně
.
V květnu proběhl zápis do mateřské i základní školy a moc mě těší, že od září by mělo nastoupit do
základní školy 20 nových prvňáčků a zároveň máme obsazeno i všech 72 míst ve školce a někteří
zájemci nemohli být z různých důvodů přijati. Díky těmto pozitivním záležitostem vznikla i potřeba
otevřít II. oddělení školní družiny, včetně ranní družiny a dětskou skupinu přímo zde v Přáslavicích. Na
obou záměrech intenzivně pracujeme, aby od podzimu bylo vše připraveno. Budu vás informovat na
sociálních sítích a také zde ve zpravodaji.
V červnu vyšleme žáky 4. a 5. třídy na poznávací dvoudenní exkurzi do Prahy. Děti navštíví Senát na
pozvání MUDr. Lumíra Kantora, Petřín, Hrad, Národní muzeum a mnohé další. Obec platí většinu
výdajů, aby byla tato exkurze dostupná všem dětem. Každý z nás byl určitě na výletě v Praze se
školou, ať byla jakákoliv doba a já si stojím za tím, že takto je to správně a máme v tom pokračovat, a
tenhle výdaj se nám násobně vrátí.
V tomto týdnu napodruhé, díky nedodržení zákazu vstupu některých dětí, otevřeme nově
vybudované hřiště na dolním konci u č.p. 45.
Rodiny zde mohou využít trampolínu se speciální plochou, lanovou pyramidu a mnohé další. Prosím
všechny uživatele, aby především přes léto striktně dodržovali noční klid a necvičili a nepobývali zde v
noci mezi 22:00 a 06:00 hodinou.
Pokud se týká finanční a ekonomické situace, i přes zdražující se ceny energií, potravin a dalšího zboží,
obec je v dobré kondici, snažíme se přiměřeně šetřit a zároveň investovat do smysluplných akcí.
Zajímáme se o plánované dotace z programů EU i kraje a jsme připraveni je čerpat. Největší z
plánovaných investic je veřejný vodovod v Kocourovci, kde běží aktuálně územní řízení.
Ve spolupráci se sousední obcí Mrsklesy připravujeme na konci léta celodenní autobusový výlet pro
naše seniory za krásami vlasti. Termín upřesníme.
Přeji vám léto plné slunce a odpočinku a těším se na setkání s vámi třeba na Dětském dnu, oslavách
130 let SDH nebo na fotbale.
Vaše starostka Jitka Ivanová
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V Í T E Ž E…
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DĚNÍ

V OBCI A

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

JEDLIČKA – 3. 4. 2022

Fotografii děvčat ze základní školy, která chodila na Jedličku s paní učitelkou Mgr. Evou Fojtíkovou,
která má velký podíl na udržení této tradice, nám dodala paní Hana Černochová. Moc děkujeme!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 23. 4. 2022

V sobotu 23. dubna 2022 byly do pamětní knihy obce Přáslavice zapsány a v zasedací místnosti DPS
slavnostně přivítány tyto děti z Přáslavic: Edgar Vyhnánek, Matěj Lasovský, Viktorie Šertlerová,
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Aneta Sedláčková, Jan Krmela a Lada Kubáčová. Ze Svésedlic to byly tyto děti: Sabina Navrátilová,
Jiří Rotter, Matěj Zavadil, Lukáš Karas, Viktorie Zbořilová a Zoe Kenická.

Děti, rodiče a další rodinné příslušníky přivítala starostka Obce Přáslavice Ing. Jitka Ivanová a děti ze
školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Žižkové předvedly milý kulturní program – básničky a
písničky věnované dětem. Na závěr vystoupení obdarovaly maminky kytičkami. A na památku
nechybělo fotografování u kolébky. Naše společné přání novým občánkům:
„Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát, aby zdravé, šťastné bylo dnes a napořád.
Vítáme tě mezi námi, malý človíčku, ať tě zdobí v každé době úsměv na líčku.
Ať tě máma něžně hladí vždycky, když jdeš spát, ať si spolu se svým tátou můžeš hezky hrát.
Ať máš dobré kamarády, co tě nezklamou, to všechno ti dneska přejeme na uvítanou.“
(mg)
5

STAVĚNÍ MÁJE – 28. 4. 2022

A májka krásně stojí v parčíku u hasičské zbrojnice a bude stát (doufejme☺) až do 4. 6. 2022, kdy se
koná dětský den, a v tento den májku pokácíme. Přijďte se podívat!
(mg)

KLADENÍ VĚNCŮ – 6. 5. 2022
Konec II. světové války si každoročně v květnu připomínáme položežením věnců k pomníku padlých, společně s vojáky z místních útvarů a
dětmi ze základní a mateřské školy. Vzpomeneme na smutné události,
které se v letech 1939-1945 u nás a téměř v celém světě odehrávaly.
Šest let trvající válečný konflikt pozměnil podobu světa a Evropy.
Způsobil miliónové lidské oběti a hmotné ztráty, v zemích nastala
obrovská kulturní a morální devastace. I v dnešních dnech probíhají
válečné konflikty na různých místech naší planety. Mysleme na spoustu
nevinných lidí, kteří neprávem trpí. Přáním všech rozumně smýšlejících lidí je porozumění a život v míru. Válku NE!
(mg)
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ODPOLEDNE PRO SENIORY – 15. 5. 2022 – FOTOGALERIE
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DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ – 21. 5. 2022
V sobotu 21. května se na domácím hřišti v Přáslavicích uskutečnila pohárová soutěž našich mladých
hasičů. Své síly si přijelo porovnat celkem 12 týmů. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z
Hluboček s časem 16,62 s. Kategorii starších žáků ovládl taktéž tým z Hluboček s časem 15,83 s. Naši
mladí hasiči si ovšem také nevedli vůbec špatně a odnášejí si s časem 17,45 s krásné 3. místo a
bronzovou medaili. Děkujeme všem za pomoc při organizaci a za podporu.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová

ZŠ a MŠ – ÚKLID KOLEM CYKLOSTEZEK A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ – 27. 5. 2022
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Z P R Á V Y Z F A C E B O O K U S T A R O S T K Y…
DEN UČITELŮ – zveřejněno 29. 3. 2022
Včera byl Den učitelů.
Byla jsem jako zástupce zřizovatele poděkovat učitelkám a všem
ostatním pracovníkům v naší přáslavické školce a škole a předat malou
kytičku.
Názory a působení učitelů může dítě nasměrovat do dalšího života a
mnohé dobré ovlivnit.
Naše třídy včera žily svým běžným denním životem. Učitelé i děti mají
nové pomůcky a vychytávky moderní výuky, sportovní zázemí.
Barevné moderní třídy září a klima ve škole je moc fajn.
Děkuji všem učitelům a pracovníkům za jejich práci!
Jitka Ivanová
DIVADLO: NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT – zveřejněno 14. 4. 2022
Děkujeme všem divákům, kteří přišli na generálku nebo premiéru! Děkujeme i všem těm, kteří
nemohli přijít a podpořili nás slovně nebo upečeným koláčem atd...
My jsme si to užily! A těch zážitků
Ještě jednou díky!
Jitka Ivanová

ZAHRADA MC MOTÝLEK – zveřejněno 20. 4. 2022
Jaro je snad konečně tady . Zítra by mělo být opojných 15 ºC. Můžete v Přáslavicích s dětmi vyrazit
na hřiště. Naše technické služby opravily zastínění plotu v mateřském centru Motýlek na Stádle.
Dále byly odstraněny starší nevyhovující houpačky na hřišti vedle workoutové plochy, které nahradí
nové a jsou dosypány všechny dopadové plochy a pískoviště. Pracovníci provedli kontrolu prvků,
dotažení úchytů, šroubů atd. Hřiště na dolním konci začneme rekonstruovat v květnu.
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Vše připraveno na jaro a na každoroční revize.
Jitka Ivanová

DEN ZEMĚ 22. 4. 2022 – zveřejněno 24. 4. 2022
Spolupráce obce se školou je důležitá a společné projekty ukazují, jak propojit více oblastí: těch příjemných s těmi užitečnými.
V pátek 22. 4. 2022 na Den Země se školáci rozdělili na 2 skupiny.
Menší děti z 1. – 3. třídy navštívily Sběrný dvůr Přáslavice, kde na ně čekal vedoucí technických služeb a přímo na místě jim vysvětlil, jak třídit a které věci do jaké popelnice patří.
Děti zjistily, kde končí vysloužilé pračky, televize nebo počítače. Ano, mohli jsme jim pustit video, ale
větší zážitek je vlézt si do klece ke staré ledničce přece.
Díky spolupráci si odnášely bezpečnostní vesty, omalovánky a výukové materiály.

Starší školáci ze 4. a 5. třídy měli úkol dlouhodobý, a právě v pátek jsme ho společně úspěšně završili.
Obec vysadila v rámci projektu Obnova ploch zeleně z Operačního programu životní prostředí více jak
100 nových stromů na obecním sídlišti.
Často bývá problém, jak se zhostit povinné publicity. A nás napadlo, jak spojit výukové cíle, um a talent dětí z přírodovědy, výtvarky a výuky počítačů a na světě jsou tyto cedule s informacemi ke každému vysazenému stromu. Autory jsou naši žáci za pomoci šikovných p. učitelek (velký dík!).
Kolegyně Maruška s pomocí agentury Risoria přenesla informace na kovové tabule a děti si je společně s našimi pracovníky připevnili ke správnému stromu. Ne vždycky to bylo jednoduché, stromy bez
listí se někdy těžko poznávají, když nejste vyučený zahradník. Jednu tabulku jsme museli i přemontovat, ale i to k tomu patří.
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Školáci tak mají „svůj strom“, který mohou sledovat, jak roste. Věřím, že takto vyrobené cedulky nikdo strhávat nebude.
A ještě jedna zpráva, za pomoci hajného jsme z nedaleké školky přivezli 3 smrčky, které jsou vysazeny vedle zvoničky u památníku. Proč 3? Prý se jim ve skupince lépe daří a je větší šance, že se uchytí.
Vítěz pak bude sloužit do budoucna jako vánoční strom.
Těší mě, že jsme dokázali v jednom dni spojit povinnosti vyplývající ze Zákona o odpadech, z dotací z
EU s výukou a zábavou.
Díky všem kolegům, p. učitelkám a žákům, že se podíleli. Bylo to příjemně strávené dopoledne.
Jitka Ivanová

PŘÁSLAVICKÁ ROZHLEDNA – zveřejněno 27. 4. 2022
Dnešním dnem 27. 4. 22 je po opravách zahájen letošní provoz naší
přáslavické rozhledny. Opravili jsme vichřicí uvolněné dlaždice a izolace. Na
podzim plánujeme revizi zábradlí. I když fouká je z rozhledny pěkný výhled
na Přáslavice a okolí.
Otevřeno bude denně od 13 do 16 hodin, mimo tyto hodiny si můžete klíče po
předchozí domluvě zapůjčit na úřadě Obce Přáslavice nebo u obsluhy
Hospůdky U Kozlíka.
Už jsem měla dost dotazů na svatbu na rozhledně a pak z toho sešlo.
Kdo bude první? Neznáte odvážné snoubence?
Jitka Ivanová
HŘIŠTĚ NA DOLNÍM KONCI – zveřejněno 13. 5. 2022
Jsem moc ráda, že po měsících administrativy,
která je důležitá, ale neviditelná, můžu konečně
konstatovat Budujeme! Co? No přeci hřiště na
dolním konci obce u č. p. 45. Staré prvky už
dosloužily a přinesou užitek ve sběrných
surovinách.
Přes víkend je technologická odstávka, prosím
dodržujte zákaz a nevstupujte na připravenou
plochu.
Od pondělí 16. 5. 2022 začne smluvní firma 4soft
pokládat gumový propustný povrch a dokončovat
trampolínu. Do 25. 5. bude hotovo a děti se mohou
těšit na nové hřiště.
Těší mě, že se nám podařilo všechny plochy na
hraní zregenerovat a vyměnit dosloužilé houpačky
a prolézačky za nové moderní.
A nakonec bude i párty!
Jitka Ivanová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
RECITAČNÍ SOUTĚŽ – ŠKOLNÍ KOLO
Ve středu 30. 3. 2022 dopoledne si naši školáci možná poprvé vyzkoušeli, co je to „stát na prknech, která znamenají svět“!
Využili jsme totiž k recitaci pravé divadelní pódium, které v těchto dnech
stojí na velkém sále.
Kdo z dětí na něj po schůdkách vystoupal? Byli to vítězové třídních kol v
recitaci, které porota složená z učitele ČJ a spolužáků „poslala dál“. Žáci
soutěžili ve dvou kategoriích a někteří si také poprvé zkusili mluvit do
mikrofonu.
Žáci 5. třídy a děti ze školní družiny si do přestávek připravili malé taneční vystoupení, do kterého se zapojili také diváci.
A kdo si odnesl diplomy a knižní odměny?
V I. kategorii (1. – 3. ročník) se na 1. místě umístil Jonáš Tlačbaba z II.
třídy, na 2. místě byl Václav Šupák ze III. třídy a třetí místo získala Nela Najmanová z II. třídy.
Ve II. kategorii (4. – 5. ročník) byl první Jakub Tlačbaba, 2. místo obsadila Barbora Oherová a třetí
byla Ella Konarová – všichni ze IV. třídy.
Vážíme si toho, že se při této soutěži mohly po dlouhé době opět sejít děti z celé školy jako kolektiv a
doufáme, že si do konce školního roku užijeme ještě více podobných akcí.
Mgr. Eva Fojtíková

UKLIĎME PŘÁSLAVICE!
Této, pro naše okolí velmi prospěšné akce,
se 2. dubna 2022 zúčastnilo i několik dětí z
naší školy. Všichni účastníci dostali rukavice
a pytle na odpadky a též tolik užitečný
vozík. Byli rozděleni do tří skupin a vyrazili
s doprovodem na tři trasy.
Navzdory chladnému počasí pracovali velmi
důkladně a vytrvale. Asi nejvíce odpadků
nasbíraly děti na cyklostezce Přáslavice –
Kocourovec.
„Nejzajímavější“ nalezené odpadky: „deset
krabic petard – naštěstí rozmočených, kus
koberce, hodně pletiva – díky přáslavskému
povětří asi odfouklému z výsadby stromů…“
Na závěr celé akce se účastníci sešli na
sběrném dvoře, odkud odcházeli nejen s diplomy, ale hlavně s radostí z hezky uklizené obce.
Mgr. Eva Fojtíková
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY v naší škole: Jak to probíhalo?
A je to tady! Předškoláčci míří s úsměvem k zápisu! Zápis? Pro
předškoláčky velká zkouška, pro rodiče obrovský milník, kdy se
jejich ratolesti chystají vyzkoušet si školní aktivity a ukázat své
vědomosti a dovednosti. Budoucí školáky a jejich rodiče přivítal
celý pedagogický sbor. Zatímco dospělí vyplňovali důležité
dokumenty, děti zamířily přímo do první třídy! Ve třídě je přivítala
s ostatními učitelkami také jejich budoucí paní učitelka, která je
provede první třídou. Poté, co se předškoláček představil, zamířil
k obrázkům, kde poznával barvičky, zvířátka, někteří odvážlivci se
také odhodlali říci básničku nebo zazpívat. Následně děti popisovaly
domeček se zvířátky, poznávaly ovoce a zúčastnily se dalších
aktivit. Na všechny čekaly dárečky, které pro ně vyrobili žáci naší
školy. Všechny zajisté potěšilo první vysvědčení. Na všechny
budoucí prvňáčky se v září moc těšíme!
Mgr. Aneta Žourková
Zápis do první třídy v naší škole: Kolik prvňáčků usedne v září do školních lavic?
Zápis do 1. třídy se konal 6. dubna 2022. Žádost o přijetí podalo celkem 27 zákonných
zástupců dětí, z toho 6 požádalo o odklad povinné školní docházky o jeden rok a jedno
dítě nastoupí k povinné školní docházce na jinou ZŠ. V září nám tedy usedne do
školních lavic 20 prvňáčků.
Schůzka pro rodiče budoucích školáků se bude konat 9. 6. 2022 v 16.00 hodin v
budově ZŠ.
Dozvíte se zde všechny potřebné informace k zahájení školního roku.
Slavnostní přivítání prvňáčků, rozloučení se školkou a rozloučení s žáky 5. třídy,
proběhne 23. 6. 2022 v 16.30 hodin ve velkém sále OÚ.
Děkujeme rodičům za projevenou důvěru, velice si vážíme toho, že jste si vybrali pro
své děti právě naši školu.
Milé holčičky, milí chlapci, 1. září se na vás těšíme!
Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy
PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ
V pátek 22. dubna si naši žáci připomněli několika aktivitami tuto celosvětovou událost zaměřenou na
propagaci a podporu ochrany životního prostředí.
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Mladší žáci (1. – 3. ročník) se vydali na sběrný dvůr na exkurzi. Zde pro ně pracovník sběrného dvora připravil ukázky
různých druhů odpadů a poutavou formou vysvětlil jejich
třídění a další recyklaci. Byl prostor i na dotazy dětí. Na závěr žáci dostali hezké odměny od svozové firmy SUEZ –
např. reflexní vestičky, frisbee… Poté se děti věnovaly dalším environmentálním aktivitám, např. vyhledaly sběrná
místa pro kontejnery na tříděný odpad, nakoukly do některých a komentovaly kvalitu třídění odpadů, sledovaly svoz
bioodpadu, vyzkoušely nová „frisbíčka“☺.
Starší žáci (4. a 5. ročník) se na tento projektový den připravovali několik měsíců. V hodinách informatiky připravovali
texty na popisné tabulky k nově vysázeným stromům v obci.
V hodinách výtvarné výchovy malovali detailní obrázky
jednotlivých stromů. Informativní tabulky vyrobené podle žákovských předloh pak děti 22. dubna
rozmisťovaly k jednotlivým druhům stromů. Při zpáteční cestě pak sbíraly odpadky v okolí „hájíčku“.
Věříme, že těmito aktivitami zaséváme „semínka“ dalšího ekologického jednání našich dětí.
Mgr. Eva Fojtíková
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ČARODĚJNICE
V pátek se do tříd slétli nejmocnější čarodějky a čarodějové z různých koutů Přáslavic a okolí. Dlouhé
špičaté klobouky, košťata, rozčepýřené vlasy a kouzelné hůlky se hemžily chodbami naší školy za doprovodu strašidelných skřípavých zvuků a děsivého čarodějného smíchu. Po zvonění ve třídách začalo
představování kostýmů našich malých čarodějů a čarodějnic. V rámci výuky měli žáci připravený speciální čarodějný program. Čarodějnice je zábavnými úkoly a aktivitami provázely napříč všemi předměty. V českém jazyce četli příběhy o čarodějnicích, luštili křížovky a starší žáci se seznamovali s tajuplnými legendami o pálení čarodějnic. V matematice počítali tajné přísady kouzelných lektvarů nebo
počítali pavučinky. Všichni jsme si tento den moc užili!
Mgr. Aneta Žourková

VESELÉ ZOUBKY
V květnu pro naše nejmenší žáčky opět
proběhl projekt „Veselé zoubky“. Prvňáčci, kteří se zúčastnili preventivního
programu, měli možnost ukázat své znalosti v oblasti zoubků a péči o ně. Některé pojmy si žáčci zopakovali, jako např.
zubař, preventivní prohlídka, jak se chovat u pana zubaře, rovnátka, zubní kaz,
plomba. Některé pojmy, ale byly nové!
Naučili jsme se pojmenovat zoubky,
ukázali jsme si, z čeho všeho se naše
zoubky skládají, jak vypadá správný kar-

táček na zuby a kdy je nutné kartáček vyměnit.
Zopakovali jsme si také různé druhy potravin, které
našim zoubkům škodí a proč je tedy důležité chodit
na preventivní prohlídky k panu zubaři. Žáčci dostali
jako dárek kartáček, zubní pastu, přesýpací hodiny k
měření času na čištění zoubků a žvýkačky.
Nakonec jsme se, všichni společně, učili správně čistit
zoubky.
Mgr. Aneta Žourková
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PROJEKT Ochrana člověka za mimořádných situací
V pátek 6. května jsme se v naší škole zaměřili na prevenci a ochranu při mimořádných situacích. Nejprve jsme ve skupinkách zkoušeli rozluštit zkratku OČMS. Později jsme si lámali hlavy nad dalšími
otázkami. Co to jsou mimořádné situace? Kdo způsobuje mimořádné situace? Co jsou zásady bezpečného chování? Jaká jsou důležitá telefonní čísla?
Program projektu byl připraven po jednotlivých ročnících.
Prvňáčci se seznámili s důležitými telefonními čísly, s prevencí úrazů a jak postupovat v případě přivolání pomoci.
Druháci a třeťáci si zopakovali zásady první pomoci, péči o zdraví, a diskutovali o nebezpečných situacích a o tom, jak se jim mohou vyhnout.
Děti ze čtvrté a páté třídy se věnovaly orientaci ve známém i méně známém prostředí a procvičovaly si
poskytnutí první pomoci při běžných úrazech a onemocněních.
V 10 hodin jsme se zúčastnili kladení věnců u pomníku padlých hrdinů 2. světové války, kde žáci 4. a
5. ročníku vystoupili s krátkým kulturním programem.
Poté bylo páteční dopoledne věnováno dopravní výchově – opakování pravidel bezpečnosti v silničním
provozu, dopravních značek, přecházení silnice, ochranným prostředkům při jízdě na kole, in–line
bruslích, koloběžkách a skateboardech.
V průběhu celého projektového dne jsme se dozvěděli nebo si zopakovali důležité informace, které
nám mohou v mimořádné situaci zachránit život.
Lenka Tozziová

JARNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA
Mezitím, co se nám zdálo o tom, že jsme pohádkové postavičky v čele se zebrou (viz foto), venku nám
jaro probudilo přírodu, v družině zase probudilo děti ze ,,zimního“ spánku.
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I když se děti probudily v pyžamech, velmi rychle se probraly a v plné síle už řádí na dětském a workoutovém hřišti. Pokud se zrovna netočí na kolotoči, tak jedou na skluzavce, nebo frčí hasičským autem. Občas visí hlavou dolů jako netopýři, ale naučily se třeba i ručkovat, dělat kotoul na hrazdě a další opičí cviky.

Nad školním hřištěm nám vyrůstají domečky pro skřítky. V altánu si malujeme a povídáme o všem
možném, třeba kam poletíme letadlem, nebo kdo se nejvíc těší do bazénu. A na školním hřišti je
v hlavní roli fotbal, kdy se zápasů účastní i děvčata.
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Vevnitř zase vyrábíme přáníčka, skládáme motýlky, ťupáme rozkvetlé stromy, zdobíme vajíčka a tiskneme omalovánky na přání. V oblibě mají děti i deskové a stolní hry, anglické pexeso, nebo třeba ortopedický chodník, který přispívá správnému vývoji dětské nohy a zejména podporuje smyslové vnímání. Chlapci si rádi hrají s legem a staví dominovou dráhu. Občas si jen povídají a relaxují na gauči.

Klára Buriánková

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
DEN ZEMĚ
Dne 21. dubna jsme se s dětmi ze tříd Muchomůrek a Veverek zúčastnily „Dne Země“ v olomouckém
Rozáriu. Pro děti byla nachystaná spousta zajímavých a zábavných úkolů a činností, při kterých se učily, jak spolupracovat, tak pracovat každý sám za sebe. Děti rozvíjely chuťové vnímání při poznávání
ovoce a zeleniny se zakrytýma očima, zkoušely si navrhnout svou vlastní nákupní tašku nebo si vyzkoušely třídění odpadu. Učily se také rozlišovat ovoce od zeleniny a pojmenovat jednotlivé druhy. Na
závěr si každé dítě vyzkoušelo zaset semínka bazalky nebo řeřichy do květináčku, který si samy naplnily hlínou, nasypaly si tam semínka a potom je pěkně zalily. Květináčky si potom děti odnesly domů
jako krásný a zároveň užitečný suvenýr z cesty.
Kristýna Vagrčková
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ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE V MŠ
Dne 28. dubna si paní učitelky pro děti připravily „Čarodějnické dopoledne“, kde děti už od samotného rána plnily zábavné čarodějnické úkoly. Vybarvovaly čarodějnické omalovánky, skládaly čarodějnici dle své fantazie, malovaly lektvary atd. A protože nám venku přálo krásné počasí, tak jsme se s
dětmi hned po svačince přesunuly na školní hřiště, kde jsme v plnění čarodějnických úkolů pokračovaly. Pro děti byly připravené soutěže ve skupinách, při kterých rozvíjely zdravou soutěživost, spolupráci, učily se navzájem se podporovat a přijímat jak výhru, tak i prohru. I když byly některé úkoly pro
děti trošku náročnější, tak se jich nezalekly a všichni je nakonec zvládli.
Za odměnu děti od paní učitelek dostaly pamětní list a nějakou malou sladkost.
Kristýna Vagrčková

CO NOVÉHO V NAŠÍ MŠ
Koncem března jsme se s dětmi začali připravovat na Velikonoce. Děti
se seznamovaly s jejich tradicemi – barvení vajíček, velikonočními dekoracemi, učily se velikonoční říkadla, písně, pozorovaly velikonoční
výzdobu.
Děti se také seznamují a učí, jak pěstovat zeleninu, květiny a bylinky,
k čemuž nám slouží vyvýšené záhony na školní zahradě.
V dubnu se děti seznamovaly s domácími zvířaty a na závěr měsíce si
zahrály na čarodějnice.
V měsíci květnu jsme se zaměřili na téma rodina – děti vyjmenovávaly
členy rodiny, učily se kreslit postavu, pojmenovávaly povolání rodičů,
hrály námětové hry a rozvíjely grafomotoriku při plnění úkolů
v pracovních listech.
Při společné akci „Odpoledne s rodinou“ děti spolu s rodiči plnili zábavné úkoly na školní zahradě, opékali špekáčky, a i přes mírnou nepřízeň počasí to bylo vydařené odpoledne. V květnu za dětmi přijel Krejčík
Honza s představením „Abeceda slušného chování“, při kterém si děti humornou formou
upevňovaly základy chování
mezi lidmi.
Na vystoupení pro seniory jsme
nacvičili lidové písně doprovázené pohybem a hrou na dětské
hudební nástroje a s velkou chutí je předvedli na kulturním
vystoupení.
Olga Michalíková ☺
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A N Ě C O N A V Í C…
Humor opravdu léčí
11. 9. 2001 bylo významné datum jak pro svět, kdy spadla v Americe dvojčata, tak pro mě. Ten den
jsem prodělal operaci kyčelního kloubu. Asi čtvrtý den mě dali z intenzivní péče na normální pokoj
s dalšími třemi pacienty, o víc jak generaci staršími. Zvláštní bylo, že když jsem vstoupil do pokoje,
okamžitě jsem s berlemi vystrašeně vycouval v domnění, že jsem vstoupil na patologii. Ležel tam totiž
nehybně pacient s otevřenými ústy a voskově bledou tváří. O tom, že jsem na správném místě, mě
ujistili další dva kolegové na pokoji, kteří mě s úsměvem přivítali. Ten první pacient, který mě tolik
vystrašil, byl psychicky úplně na dně. Vůbec nekomunikoval, ani s lékaři, natož s námi. Jen často
brečel. Nemělo smysl ho kontaktovat.
Naštěstí tam byl pacient, a to velmi vzácný, pan Krňávek z Olomouce. Byl to ligový a mezinárodní
rozhodčí ve fotbale a ledním hokeji. Pískal i několik významných utkání jako Real Madrid v L.M.,
dříve P.M.E.Z. Vyprávěl, jak jednou rozhodoval hokej Slovan Bratislava s Duklou Jihlava. Za domácí
tehdy hrál i reprezentant Joža Golonka. Hodně filmoval fauly a obecenstvo mu to „hltalo“ a bylo
naštvané na rozhodčího, proč to nepíská. Když ještě Slovan doma prohrál, bylo zle. Ke konci utkání na
led létaly předměty jako klíče, kelímky, pomeranče, kabanos apod. Po zápase na něj čekalo asi 2 tisíce
rozzuřených fandů. Říkal mi, posbíral jsem pomeranče a opláchl kabanos, počkal, až se za 2 hodiny
fandové rozejdou domů a měl jsem večeři.
Jednou zase pískal na Slovensku fotbal a chtěli ho podplatit, a ještě mu nabízeli pěknou ženskou na
večer. Byl ženatý a nevěděl, jestli se to druhý den neobjeví v novinách, tak pískal na rovinu a úplatky
nepřijal.
Já samozřejmě nemohl zůstat pozadu a taky jsem musel velkou měrou přispět k dobré náladě. Dotyční
si ale museli „zaplatit“ tím, že jsem je pořádně vyděsil či pozlobil. Pátý den po operaci jsem si
stoupnul na střed pokoje i s berlemi a tvrdil, že jsem si pro ně připravil speciální cvik – piruetu. Moc
mi nevěřili, smáli se mi, že to nejde, ale částečně jsem je zaujal. Asi 5 minut jsem se jako natřásal a
napínal je. Když to nejméně čekali, udělal jsem piruetu, za kterou by se nestyděl ani krasobruslař. Byli
z toho trochu v šoku, a to mě na druhý den povzbudilo do dalších volovin. „Dnes jsem si pro vás
připravil náročnou stojku na hlavě!“ Měsíc jsem to nacvičoval, říkal jsem a začal jsem dosti věrohodně
nadskakovat, že cvik provedu. To už na pokoji všichni rychle provedli sed na posteli a zoufale
žadonili, ať to nedělám, že mi věří, a ať není vážný úraz. Dokonce i pan Bezděk, který na začátku
vypadal jako mumie, seděl na posteli a celý červený se zapojil do debaty a zapomněl, že je těžce
nemocný. Až se všichni pořádně prokrvili, tak asi po deseti minutách „týrání“ mých spolubydlících
jsem řekl: „Co blázníte, stojku na hlavě neumím ani zdravý!“ Hlasitý výdech všech třech na pokoji
slyším ještě dnes po více jak 20 letech. Účel to ale splnilo. Když přišel doktor, tak říkal, pane Bezděk,
co se stalo, vy jste takový růžový a smějete se a ta vzorná komunikace. No a já na to řekl, že jsme ho
za vás tady trochu přeléčili. Ovšem nepřiznal jsem, že to bylo kombinací humoru a šoku. Vzápětí
přišla sestra a ptala se, zda někdo potřebuje prášky proti bolesti. Vtom jsem se ozval já a řekl jsem:
„Potřebuji, ale proti bujnosti.“ Další den jsem dal svým pacientům na pokoji „pokoj“, neboli volno,
kdy jsme spokojeně všichni odpočívali. Vtom jsme zaslechli z dalšího oddělení křik jako z hororu.
„Běž se tam Jirko podívat, si nejmladší!“ Já hned zvědavě vystartoval a slyším, jak si sestřičky
povídají: „Co máme dělat?“ Návštěvy chodily a ohlížely se za vycházejícími pazvuky. A viděl jsem,
jak za pootevřenými dveřmi sedí rozcuchaná starší paní připoutaná k posteli. Když mě zahlédla,
zařvala: „Rozvažte mě, nebo se vám tady po--ru!“ Rychle jsem utekl.
Když nám všem čtyřem končil pobyt, bylo nám to všem moc líto. Tak jsme na rozloučenou asi hodinu
hlasitě zpívali. K překvapení si sestry otevřely dveře, aby lépe slyšely, a ještě s dvěma lékaři se shodli
a sdělili, že takový pokoj s pacienty tu ještě neměli. Já vím, že pokaždé to nejde, ale zkuste někdy
nemoc ošidit, a jako my zapomenout, že vám něco je. Moc jsem tomu nikdy nevěřil, že humor léčí, ale
tady ve FN jsem se o tom prvně přesvědčil, že to funguje dokonale.
A ještě menší dodatek. Když jsem ležel vloni v květnu 2021 ve FN Olomouc, dali mi sestřičky nelehký
úkol. Složit báseň na žlutou barvu, aby to bylo v pátek, a navíc jsem musel vystihnout v té básni, aby
se, až budou sloužit noční směnu, nedostala žádná kontrola na jejich pracoviště a také, že už mají plné
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zuby změn a nařízení o covidu. A také byl takový návrh, ale ne z nemocnice, že ke každému příběhu
by bylo dobré doložit nějakou, nebo několik fotek, aby to pro vás, milí čtenáři, bylo pestřejší a
zábavnější. Tak přímo z nemocnice nemám, ale těsně, když mě „vypustili“ domů, tak jedna rodinná
fotka z roku 2001.
A nyní slíbená báseň, která byla za hodinu a čtvrt složená.
Já vám přeji na dnešní pátek
hodně zlatých žlutých cukrlátek
a k tomu piva, žlutého moku džbánek,
abyste všechny na noční měly nerušený spánek.
Všem kontrolám, co se na vás chystají, žlutou zimnici,
zamrzlé dveře I.P. a hustou bílou vánici.
Bez lékařských a vládních změn,
udržte klídek dalších nočních směn.
Přeji vám v náročné práci mnoho zdaru
a rekreaci do Karlových Varů.
Žluté citróny a sladké pomeranče,
každé sestřičce do roka jedno Anče.
To vám přeje pacient Jirka obchodník,
též zvaný ne potápěč, ale podvodník!
Jiří Dočkal
Za krásami Tršic

12. 6. 2022 – 10.00 hod.

A je to tady, jak jsem slíbil. CYKLOVÝLET do městečka Tršic. V neděli 12. června v 10.00 hodin
sraz u obchodu na sídlišti, za příznivého počasí. V případě nepřízně a deště se akce o týden odkládá.
Celkem ujedeme cca 20 km. Cesta tam a zpět je 13 km a po okolí Tršic dalších 6-7 km volným
tempem. Vhodné pro děti asi od 10 let. Vodu a svačinku vezměte raději s sebou. Popř. je možno
zakoupit v Tršicích v obchodě, nebo se občerstvit v restauracích.
Co uvidíme:
Tršický zámek a jeho okolí s výhledem na rybník a část obce. Muzeum a krásnou středověkou
hladomornu s odborným výkladem. Přehradu s hájenkou a její krásné okolí. Dolní mlýn s rybníkem a
kaplí Kunhuta. Sportovní areály, jezdecké oddíly i s restaurací. Kostel, sušárnu a česačky chmele.
Dnes již zaniklá dvě koupaliště a zimní hokejový stadiónek se šatnami a mnoho dalších bezvýznamných i významných míst. Také nějaké příhody, když jsem byl Tršičák☺.
Pro turisty s malými dětmi a pro starší osoby, je možno se dostavit autem a většinu lokalit po dohodě
absolvovat s námi. Vezměte si nějaké drobné na občerstvení, popř. dobrovolné vstupné na hrad.
Předpokládaný návrat zpět v cca 18-19 hodin.
Možno se vykoupat na přehradě. Focení a dotazy po celý den dovoleny! Přeprava a koupání na vlastní
nebezpečí za dozoru nás všech☺. Různé dotazy zodpovím i před odjezdem. Pokud bude horko,
můžete se ochladit v kostele,
který stejně jako hrad, jsem
nechal pro vás otevřít! Jednám
o otevření a prohlídce Dolního
mlýna. Ani jako dítě si nepamatuji, že v jeden den bylo otevřeno tolik památek v Tršicích.
Využijme toho!
Těšme se na hojnou účast a nevšední zážitky!
(Po domluvě můžete výpravu
opustit i dříve.)
Jiří Dočkal
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ČERVEN
Jana Kubáčová
Věra Kovaříková

ČERVENEC
82
75

Anna Babicová
Milada Bednářová
František Urbášek
Ludmila Rubáčková
Anna Arabčuková
Marie Šubrtová

92
86
86
81
75
70

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

☼ Tereza Jílková
☼ Dana Pazderová
☼ Viktor Šandera

PLÁN AKCÍ
sobota
neděle
sobota
sobota
pátek-sobota
sobota
pátek

4. 6.
12. 6.
18. 6.
25. 6.
1.-2. 7.
9. 7.
15. 7.

sobota

23. 7.

† Zbyněk Strejček
† Vlasta Špičková

V O B C I N A: ČERVEN – ČERVENEC
Dětský den a kácení máje
Obec+spolky
Soutěž o pohár starostky obce
SDH
Oslavy 130 let SDH Přáslavice
SDH
Večerní posezení s fanoušky
FK
Fotbalový turnaj Daleké Dušníky
FK
DISKOTÉKA
FK
Posezení s hudbou
Hospůdka U Kozlíka
(náhradní termín 22. 7.)
DISKOTÉKA
SDH
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