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SLOVO STAROSTKY
Vážení přátelé, milí sousedé!
Nadešel čas pro poslední úvodník v mém 1. starostovském období.
Byly to velmi rozmanité téměř 4 roky. Pestré, zajímavé i prověřující
zároveň. Společně jsme prošli 2 covidovými lety, které byly nečekané a o
to víc náročné. Naše názory, nátura i myšlení byly podrobeny situacím,
které jsme neznali a často bylo těžké se zorientovat a najít správný směr.
Díky důvěře vás občanů a zastupitelů mám jedinečnou možnost působit
aktivně na vzhled i klima v našich milovaných Přáslavicích.
První měsíce starostování v roce 2018 byly opravdovou výzvou v tom, jak
najdeme společnou řeč s kolegy bývalými i současnými a musím konstatovat, že jsme to zvládli. U nás
se při předávání nekonal „prázdný stůl a položené klíče“, jak popisují v jiných obcích. Rozpracované
projekty byly zkolaudovány a dokončeny, šanony předány. Děkuji za to.
Ač nemám technické, ale ekonomické vzdělání, chopila jsem se aktivně se svým týmem věcí, které
nás jako obec posunují dál. A snažila jsem se využít projekty, které byly připraveny v šuplíku od mého
předchůdce Ing. Rochovanského.
A malá rekapitulace, co se stihlo za ty 4 roky:
- obnovit dětská hřiště na sídlišti (2)
- vybudovat zbývající parkoviště a retardér na sídlišti
- postupně rekonstruovat uvolněné byty a některé sklepy na sídlišti
- vybudovat hřiště na tělocvik ve škole
- dokončit nákup nového hasičského auta
- kompletně opravit a zateplit školu včetně fasády a venkovních stínících žaluzií
- dokončit další 2 hřiště - u rozhledny a na dolním konci
- zajistit stín nad pískovištěm
- opravit veřejné osvětlení včetně výměny úspornějších zdrojů
- vysadit nové úseky lesa a také stromy na sídlišti
- vybudovat chodníky - Vilky I a Vilky II
- pořídit workoutové hřiště, kde mohou cvičit děti i dospělí
- objednat, zaplatit a uvést do provozu techniku pro technické služby i naše hasiče
- projektuje se vodovod na Kocourovec i zateplení budovy DPS a další
- bylo vydáno 23 zpravodajů (včetně tohoto), vypito nesčetně litrů čaje, vína, piva nebo punče na
obecních akcích, prošlapáno několik střevíců na plese, zapomenuto x balónů na sále nebo hřišti…
Každý z nás má vzpomínky i vize do budoucna a stejně tak i naše obec Přáslavice - propojit
cyklostezku do Velké Bystřice, hledat nové zdroje na vytápění, modernizovat čističky odpadních vod,
pokračovat v revitalizaci školní zahrady, znovu žádat o dotaci na silnici Vilky II, dokončit další
parkoviště na sídlišti, pokračovat v sázení obecního lesa…
Ale je třeba také trocha zábavy, odpočinku a nabrání nových sil. Už 20. 8. nás čekají hody, letos
přijede Bohuš Matuš s Magdou Malou a skupina Perutě - podrobnosti najdete na poslední straně.
Školní rok přivítáme 1. září s klaunem Hopsalínem a v pátek 9. září v 19 hodin uvede nově vzniklý
Divadelní spolek reprízu představení Nízkotučný život. Těším se na setkání s vámi!
Ať už se rozhodnete v září jakkoli (jít či nejít volit a případně koho…), vložte do toho prosím rozum i
srdce. To je ta nejlepší kombinace☺. Místo, kde společně žijeme si to zaslouží.
Přeji vám krásný srpen i září.

Vaše starostka Jitka Ivanová
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V Í T E Ž E…

Volby do zastupitelstva obce
a do Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční ve dnech

23. 9. a 24. 9. 2022
a 30. 9. a 1. 10. 2022
(případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR).

V pátek 14.00 – 22.00 hodin,
v sobotu 8.00 – 14.00 hodin.
Volební místnost v Přáslavicích bude v Obecním domě
v Klubovně seniorů, č.p. 142 (státní silnice směr Kocourovec).
V případě zájmu volit do PŘENOSNÉ URNY,
je nutné se nahlásit na obecním úřadě v Přáslavicích osobně
nebo telefonicky na čísle: 587 408 870 nebo 733 624 151.
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DĚNÍ

V O B C I A M I K R O R E G I O N U...

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE – 4. 6. 2022 – FOTOGALERIE

SDH – POHÁROVÁ SOUTĚŽ – 12. 6. 2022
Pohárová soutěž „O putovní pohár starostky obce Přáslavice“ se letos netradičně uskutečnila v neděli
12. června 2022. Soutěže mužů a žen v požárním sportu se letos na fotbalovém hřišti v Přáslavicích
zúčastnilo celkem šestnáct družstev. Z celkově deseti družstev mužů se naši chlapci s časem 17,20 s
umístili na 7. místě a ženy na místě 4. s časem 21,01 s. Přestože si domácí týmy neodnesly žádný
pohár, mohli jsme být svědky kvalitních výkonů, které diváci náležitě ocenili. V kombinaci s pěkným
počasím a občerstvením, které bylo pro soutěžící i diváky připraveno, jsme si společně užili příjemné
červnové odpoledne. Na tomto místě je potřeba poděkovat všem členům sboru, kteří se na konání
soutěže aktivně podíleli, ale také všem sponzorům, díky kterým se akce může uskutečnit, a už nyní se
těšíme na rok 2023, kdy v Přáslavicích opět proběhne pohárová soutěž mužů a žen v požárním sportu.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová
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OSLAVY 130 LET SDH PŘÁSLAVICE – 18. 6. 2022
Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice byl založen v roce 1892. Důvodem vzniku bylo stále se zvyšující
množství počtu požárů v obci. Sbor měl tehdy úctyhodných 60 aktivních členů a starostou sboru byl
Leopold Frank. V letech 1909–1911 došlo k první přestavbě hasičského skladiště (dnes zbrojnice). A
poté na přelomu roku 2000/2001 došlo ke kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice v naší obci.
Hasiči naší obce zasahovali za dobu svojí existence při více jak 105 požárech a dalších výjezdech
záchranného sboru. Dnes je výjezdová jednotka Přáslavice zařazena do JPO V a aktuálně má 12 členů.
Členové sboru jsou také aktivní v požárním sportu. Již od roku 1955 se náš hasičský sbor účastnil
soutěží, a to v kategoriích mužů a žen. V roce 1976 se na hřišti v Přáslavicích konala první pohárová
soutěž požárních družstev o putovní pohár Místního národního výboru Přáslavice–Svésedlice.
Na tuto tradici navázal v roce 2001 starosta obce Přáslavice Ing. Čestmír Rochovanský, kdy se
uskutečnil 1. ročník soutěže „O putovní pohár starosty obce Přáslavice“. V letošním roce tedy slaví
Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice 130 let od svého založení, a tak je samozřejmostí, že se toto
výročí neobešlo bez pořádné oslavy! V sobotu 18. června 2022 na velkém sále obecního úřadu
proběhla slavnostní schůze, kde jsme přivítali nejen členy našeho sboru, ale také zástupce sborů
z okolních vesnic, zasloužilé hosty a naše přátele z SDH Přáslavice-Pelhřimov. Součástí slavnostní
schůze byla prezentace zprávy činnosti Sboru dobrovolných hasičů Přáslavice za 130 let jeho působení
či ocenění vybraných členů sboru za zásluhy a věrnost. Po slavnostním obědě se oslavy přesunuly na
fotbalové hřiště v Přáslavicích, kde byl pro všechny připraven bohatý doprovodný program. Asi
největším lákadlem pro děti i dospělé byla ukázka hasičské techniky z historie a současnosti, ukázka
vozu záchranné služby nebo simulace autonehody s vyproštěním. Děti se mohly vyřádit na hasičském
skákacím hradu, zúčastnit se workshopu bubenické školy Iva Batouška, vyzkoušet si požární útok či
dráhu nejtvrdšího hasiče. Pro dospělé byla připravena výborná káva z Lošova, domácí koláčky a
frgály, dobroty z udírny a vychlazené čepované pivo z hospody U Kozlíka. Celým odpolednem nás
provázela hudební skupina Gama, a tak si zájemci mohli také zazpívat či zatančit.
Děkujeme všem, kteří s námi oslavili 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů Přáslavice a pevně
věříme, že se opět uvidíme za dalších deset let.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová
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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…
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – zveřejněno 21. 6. 2022
Na tuto proměnu jsem moc pyšná!
Není to zásluha jen moje, ale celého týmu lidí, kteří
mi pomohli a neodmítli prosby znovu a lépe se
podívat na vznikající situace k řešení. A že jich
bylo☺.
Každý den chodím kolem moderně opravené, zářící
budovy a vím, že rozhodnutí jít do toho „se vším
všudy“ nejen cestou malých drobných oprav, bylo
správné!
Přesně si pamatuju, jak mě p. učitelka na konci
školního roku „zatáhla“ do třídy a ukazovala
uvolněné čtverce na podlaze a stříkající kohoutek u
starého umyvadla a taktně mi napovídala, že žáci by
mohli i zakopnout.
Byly to dvoje náročné prázdniny (2019, 2020), kdy
se všechno přesouvalo z místa na místo, pomůcky,
žáci, učitelé, technika... Všude byl nekonečný prach a
metry kabelů a já společně s ředitelkou všechny
povzbuzovala, že „se to stihne do konce srpna“.
Teď už můžu prozradit, že jsme měly připravený
tajný plán pro případ, kdyby se to nestihlo☺.
A pak jsme tu naši, novotou svítící školu 20. 5. 2021
s hejtmanem Josefem Suchánkem krásně otevřeli.
Díky všem, kdo pomáhali, podporovali!
Sdílejte prosím, aby mohli hlasovat pro tu naši optimismem ladící budovu i přátelé a známí z vašeho
okolí. Hlasujte zde https://www.cestamipromen.cz/hlasovani a máme číslo 44☺. Díky!
Jitka Ivanová
DĚTSKÁ SKUPINA – zveřejněno 8. 7. 2022
Dětská skupina v Přáslavicích od 1. 9. 2022 bude!
Ještě vloni jsme do školky brali i děti do 3 let. Letos po
zápisu je ovšem vše jinak. Nejen nová výstavba u nás, ale i
v sousední obci Svésedlice způsobila, že míst není
dostatek.
Navíc si dobře vzpomínám, jak jsem já sama před více jak
20 lety řešila, jak skloubit aktivitu, cestování, práci, děti,
rodinu. Už tehdy jsem šla tak trochu proti proudu a na
mateřské nebyla obvyklé 3 roky. Díky Věře Kovářové
(„vidím, slyším, řeším“) a Barboře Urbanové, se toto téma
zvedá i v Praze ve sněmovně!
Je květen, co teď? Dětská skupina se přímo nabízí,
kontaktujeme s místostarostkou majitelku BABY PARKU
ve Velké Bystřici. Tohle naše trio je funkční. Stihneme to?
Času málo, odhodlání veliké.
To máte: vymyslet, kde a jak (díky holky z úřadu za nové
pohledy), projektant-prohlídky, vize, dotace? Dále hygienahasiči-stavební úřad-konzultace, zastupitelé-vysvětlit,
schválit, posvětit, projektant nakreslit, hygiena-hasičistavák-konzultace II. - tak ano nebo ne? Vybrat firmu,
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zajistit stanoviska, změnu užívání, dotace, schůze s nájemníky – vysvětlujeme, proč právě tady a teď…
Je začátek července a dokumenty nesu k projednání. Musím říci, že to možná bylo nadšením žen, že to
prostě dáme nebo jen shoda okolností, ale všichni odborníci a úředníci vyšli vstříc a zkrátili své
termíny! Díky!
V pondělí můžeme začít sádrokarton, předělávat příčky, budovat, tvořit. To prostě dáme, i kdyby tam
chlapi měli spát a my v noci uklízet. Všichni si přejeme, aby rodiče, co nemohou nebo nechtějí čerpat
3 roky na mateřské, mohli dávat děti už od 2 let variabilně do skupiny, jak jim to vyhovuje přímo u nás
na dědině v Přáslavicích, bez složitého dopravování do města. A pak plynule přejdou do protější
budovy školky a do první třídy do opravené školy.
Málo využívaná zasedačka v DPS na sídlišti tak už v září ožije dětmi, chvilku ten stavební ruch prostě
všichni vydržíme. A určitě obyvatelé domu i děti ze skupiny najdou společné aktivity.
Jitka Ivanová
ŠKOLNÍ DRUŽINA – zveřejněno 21. 7. 2022
Mám radost☺.
Letos od září budeme mít v 1. třídě 20 prvňáčků. Všechny jsme už v červnu řádně přivítali, seznámili
se s novou paní učitelkou, a taky dostali od Obce Přáslavice do začátku novou aktovku☺. S novými
žáčky vyvstala i potřeba dalšího oddělení školní družiny.
Aby rodiče mohli lépe sladit práci, rodinu a zájmy dětí i své.
Tyhle změny se nedají plánovat roky dopředu, vyplynou ze
situace, a právě zde se ukáže schopnost zastupitelstva hledat
řešení. A hlavně! Nově bude i ranní družina před začátkem
vyučování. Děti tak mohou pohodlně chodit do školy pěšky a
zažívat s kamarády i ranní dobrodružství☺. Děti z obce
Svésedlice tak nemusí stresovat jízdní řády busů atd. A
odpoledne mohou děti jít z družiny rovnou na kroužky…
Zastupitelé schválili umístění v 1. patře domku pro
zájmovou činnost v zahradě školy a my teď pracujeme na
tom, aby vše bylo připraveno. Už je vybourána příčka a
vidíte základy budoucí herny, přizpůsobují se toalety atd…
Ještě nás kus práce čeká, ale administrativní změny ve
školském rejstříku už máme za sebou a můžeme přijmout
nové posily.
A postřeh na závěr. Minulý týden jsem měla schůzku na
jedné z velkých olomouckých škol. Zanedbaný dvorek, stará
okna, neutěšené chodby, po řemeslnících ani vidu. Nešťastná
školnice… Není malých škol☺. Krásné léto!
Jitka Ivanová
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SDH PŘÁSLAVICE – zveřejněno 6. 7. 2022
Děkuji klukům z jednotky SDH za dobrou práci! Jsem moc ráda, že díky naší místostarostce Hance
jednotka vzkvétá. Je nejen důležité vzdělávat se, cvičit, ale mít žákovskou základnu a my jí díky
obětavým trenérům máme! Zásahů na katastru je nyní víc, a tak je potřeba i nové vybavení. A zde má
jednotka moji velkou podporu.
Vloni jsme zajistili výbavu na likvidaci sršních a vosích hnízd, letos signální kužely atd.
A to ještě tuším, že na společné schůzce na konci prázdnin přibudou nové požadavky a položky.
Jitka Ivanová
Je pátek 24. 6. a vesnicí se rozezní siréna, která je doprovázena výkřiky „Hoří, hoří!“ Ze školy stoupá
kouř a děti vybíhají na školní hřiště. Ale nebojte se, jedná se pouze o taktické školení naší výjezdové
jednotky, která simulaci evakuace školy zvládla na výbornou.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
FLORBALOVÝ TURNAJ
V neděli 22. 5. 2022 proběhl ve sportovní hale Čajkaréna florbalový turnaj školních kroužků. Na tento
turnaj přijelo změřit své síly a dosavadně nasbírané zkušenosti 170 dětí z 23 základních škol z Olomouce, okolí a Brna.
Turnaj byl rozdělen do dvou skupin na mladší žáky (0.-3. třída) a starší žáky (4.-6. třída).
Turnaje se zúčastnily i děti ze ZŠ Přáslavice, které nás těšily krásnými florbalovými momenty, profesionálními zákroky, svou dravostí a kolikrát i humornými situacemi.
V kategorii 0.-3. třída se žáci umístili na 3. místě, kde se nejlepším hráčem týmu KASSIOPEIA stal
Václav Šupák.
V kategorii 4.-6. třída obsadili žáci 1. místo. Zde se nejlepším hráčem týmu GEMINI stal Marián Kolář.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům a hráčkám, kteří se turnaje účastnili. Velký dík náleží
rovněž rodičům, rodinným příslušníkům a všem fanouškům, kteří podporovali své ratolesti.
Mgr. Eva Šrámková
STARS FLORBAL

ČIŠTĚNÍ CYKLOSTEZEK
V pátek 27. května opět naši žáci přiložili ruce i nohy k tomu, aby byla
naše obec ještě krásnější. Hned ráno se vydaly dvě skupiny dětí v
doprovodu paní učitelek a praktických vozíků zapůjčených z obecního
úřadu na cyklostezky vedoucí na Kocourovec a do Doloplaz. Podařilo se
jim zase sesbírat větší množství odpadků.
Za odměnu se pak mohly na zahradě obecního úřadu osvěžit limonádou,
opéct si špekáček nebo možná ještě větší oblibě se těší na opékání
obyčejného rohlíku. Děkujeme dětem i pořadatelům!
Mgr. Eva Fojtíková
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DEN DĚTÍ
Středa 1. června 2022 byla v základní škole ve znamení Mezinárodního dne dětí. Pro všechny žáky byl
připraven pestrý program na školním hřišti, ve kterém mohla změřit své síly smíšená družstva různých
tříd. Na děti čekaly kromě míčových her, opičí dráhy, malování na kamínky i netradiční aktivity, a to
pingpongový slalom a vodní ping-pong ☺.
Po malém občerstvení (nanuk, meloun) jsme se v 10 hodin přesunuli na malý sál OÚ, kde na děti
čekalo překvapení – vystoupení kouzelnice.
Děti si program náležitě užily a někteří odvážlivci si i vyzkoušeli, jaké to je, postavit se před diváky a
předvést jim pravé kouzelnické triky. Odměnou jim byl zasloužený potlesk kamarádů i nás dospělých.
Lenka Tozziová
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SPORTOVNÍ HRY MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
V červnu se žáci 1.-3. třídy zúčastnili Sportovních her mikroregionu, tentokrát v Tršicích. Již při
nástupu do autobusu bylo vidět nadšení a velké odhodlání
našich sportovců. Žáci se zúčastnili hned ve třech
disciplínách: atletika (Ester Starobová, Nela Najmanová a
Ema Eliášová), finská stezka (Tereza Náhlá, Tobiáš
Doležal, Matyáš Zvoník) a fotbal (Jonáš Tlačbaba, Adam
Varaja, Jiří Řehák, Václav Šupák, Matyáš Drlík, Oleksandr
Dagdzhy, Dominik Dirbák). Po nastoupení reprezentantů
škol a společném zahájení, jsme se přesunuli na jednotlivá
stanoviště. Motivace našich žáků byla stále velmi vysoká,
a také jí odpovídaly výkony našich reprezentantů. Atletky
předvedly naprosto skvělé výkony napříč všemi disciplínami (skok daleký, běhy, hod medicinbalem, překážková dráha) a bojovaly ze všech sil! Ve finské
stezce se naši bojovníci prokousali všemi fyzickými i vědomostními disciplínami (běh, přiřazovačka,
skládání vlaštovek, hod na cíl, puzzle, dráha s míčkem) na výbornou a v kategorii 1.-3. třídy získali 1.
místo! Fotbalové družstvo chlapců ukázalo velkého týmového ducha a podporu svých spoluhráčů.
Nevěšeli hlavu při žádné prohře a ve všech pěti zápasech předvedli výborné výkony. Nakonec se jim
jejich souhra vyplatila a získali krásné 3. místo! Všem našim reprezentantům gratulujeme a těšíme se
na příští rok ☺.
Aneta Žourková

VÝLET DO PRAHY 16.-17. 6. 2022
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ŠKOLNÍ VÝLET MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Tentokrát jsme se 23. června vypravili na výlet docela nedaleko – do Lanového centra Proud v Olomouci.
Počasí nám přálo, bylo slunečno a bez deště, což je u lanového centra výhoda. Děti přivítaly milé instruktorky s detektivem Bystroočkem a společně jsme pátrali po ztraceném zlatém laně. Při této detektivní činnosti si děti
vyzkoušely různé „přízemní“ pohybové aktivity a spolupráci ve skupinkách.
Po úspěšně ukončeném pátrání jsme se rozdělili na „milovníky výšek“ a
obdivovatele bohaté nabídky v herní zóně. Ti první byli oblečeni do sedáků a vydali se vzhůru do lan, po kterých se pohybovali stejně dobře a někteří i lépe než středoškolská mládež, která tam také trávila dopoledne.
Ostatní děti se důkladně vyřádily na vzduchové trampolíně, ve Špulkaréně
na dětských lanovkách, houpačkách, kolotočích, vodním polštáři nebo síti v korunách stromů.
Děti dokázaly, že jsou i po covidové přestávce ve výborné formě, protože se po náročných aktivitách
vrátily spokojené a bez úrazu.
Mgr. Eva Fojtíková

SBĚR PAPÍRU
Na konec května vyhlásilo SRP pro děti z MŠ a ZŠ soutěž ve sběru starého papíru. Školáci se do soutěže aktivně zapojili a nasbírali celkem 2 311,2 kg papíru. Nejúspěšnějšími sběrači byly děti ze 2. ročníku. Nasbíraly celkem 702,2 kg a získaly pohár za 1. místo v soutěži, poukázky na zmrzlinu a finanční částku 1 461,- Kč, která bude použita na nákup odměn v rámci třídní soutěže.
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Další umístění:
2. místo – 1. ročník – 657,7 kg
3. místo – 4. ročník – 448,9 kg
4. místo – 3. ročník – 370,2 kg
5. místo – 5. ročník – 132,2 kg
Výsledky soutěže jednotlivců:
1. místo
Jakub Spáčil
2. ročník 250 kg
2. místo
Alexandr Čtvrtlík 4. ročník 240 kg
3. místo
Nela Malíková
2. ročník 206 kg
Vítězům patří naše velká gratulace a pochvala patří i ostatním dětem, které se do soutěže zapojily☺.
Lenka Tozziová
SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY
Třetí červnový týden se uskutečnilo tradiční slavnostní vyřazení našich páťáků. Akce, konané na velkém sále přáslavického Obecního úřadu, se zúčastnili nejen naši žáci, ale i jejich rodiče a ostatní příbuzní. Po přivítání předškoláků, kteří
od září nastoupí do první třídy, se slova ujala paní ředitelka.
Poté spolu s třídní učitelkou páťáky ošerpovaly a předaly jim
malé dárečky jako upomínku na ukončení školní docházky
na naší základní škole. Poslední slovo ale patřilo samotným
žákům, kteří společně zazpívali píseň Rodné údolí. Po programu jsme se všichni sešli v zasedací místnosti, kde jsme si
i s rodiči připili dětským šampaňským, občerstvili se a zavzpomínali na společné chvíle. Proběhlo několik společných
fotek a všichni žáci vyšli vstříc novým začátkům. Tak ať se
vám daří, milí páťáci a přijďte se na nás někdy podívat, rádi
vás uvidíme. ☺
Jana Žižková
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PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Školní rok utekl jako voda a poslední červnový den všechny děti
naší školy s napětím očekávaly, jak paní učitelky zhodnotily jejich
celoroční snažení.
Nejdříve žáci dostali vysvědčení ve třídách, a poté jsme se společně
přemístili na naše školní hřiště, kde paní ředitelka s paní starostkou
popřály dětem krásné prázdniny.
Většina školáků se mohla těšit z krásného vysvědčení, z pochval
třídních učitelů, a dokonce i z knižních odměn nebo dárků od
třídních učitelek.
Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka, nových kamarádů a
krásných zážitků☺.
Jana Žižková
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CO NOVÉHO

VE ŠKOLCE…

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Činnost mateřské školy již druhý školní rok omezila opatření vztahující se k epidemii Covid 19. Ten
první školní rok přišla překvapivě, náhle a neočekávaně a úplně nás na nějakou dobu ochromila. Tento
školní rok jsme opatření již tušily, ale zároveň věřily, že již nebudou tak rozsáhlá a omezující. Nebyla,
a navíc jsme se už naučily v jejich rámci více pohybovat. Ke společnému setkávání dětí a rodičů jsme
využily zejména první podzimní měsíc (klaun Hopsalín, drakiáda), poté jsme zpestřovaly dětem život
v MŠ akcemi konanými v rámci tříd a budov (Mikuláš, Vánoce, tematické dny) a od března jsme zase
realizovaly společné vnitřní i venkovní akce, jako divadla, karneval, vynášení zimy, jarní výstavu, Den
Země, oslavu Dne dětí a Dne rodiny, výlet, společné zakončení školního roku Cestou kolem světa,
slavnostní rozloučení s předškoláky a další. Během podzimu, zimy i jara měly děti možnost využít
venkovní prostředí k výuce jízdy na inlinech a lyžování.
Docházku do Mateřské školy v Přáslavicích letos ukončilo 20 předškoláků. Na slavnostním rozloučení
s několikaletou docházkou do mateřské školy a současném předání předškoláků paní učitelce do 1. třídy základní školy, které se konalo na obecním sále 23. června za přítomnosti rodičů, měli předškoláci
možnost uvědomit si tento významný předěl v jejich životě. Přejeme jim z celého srdce úspěšný start
v novém prostředí a režimu, hodně příjemných zážitků, na které celý další život nezapomenou, a hlavně to nejobyčejnější, co bývalo pro několik generací dětí zcela běžné a normální a málokoho napadlo,
že to není samozřejmost: aby mohly docházet do svojí školy mezi své vrstevníky bez jakýchkoliv
dlouhodobých omezení a překážek.
V novém školním roce nastoupí do mateřské školy 22 nových dětí ve věku od 3 let. Tyto děti mají
možnost již od června jedenkrát týdně docházet do mateřské školy i s rodiči, aby se seznámily s novým
prostředím a p. učitelkami. Do školky se zatím všechny těší a my budeme dělat vše pro to, aby se těšily
i v září, až se budou muset vyrovnat s každodenním odloučením od rodičů. Rodičům jsme na naší první schůzce poradily, jak na to. Jejich spolupráce, postoje a vedení dětí jsou nejen pro toto období velice
důležité.
Přejeme všem příjemně prožité letní dny a těšíme se na shledanou v novém školním roce, který zahájíme společně s žáky základní školy hned první zářijové odpoledne zvesela s klaunem Hopsalínem. ☺
Eva Spurná, vedoucí učitelka MŠ Přáslavice

17

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Rok se s rokem sešel a my se i letos museli dne 23. 6.
2022 rozloučit s našimi předškoláky. Není to tak dávno,
co tyto děti jako tříleté započaly novou etapu svých
životů, když nastoupily poprvé do mateřské školy a nyní
před námi stojí už jako budoucí prvňáčci.
Program děti zahájily tanečním vystoupením, po kterém
následoval slavnostní nástup, během kterého nešlo
přehlédnout dojetí v celém sále. Paní učitelky všem
přítomným děti představily, a poté budoucí školáci
složili svůj slib. Na řadu přišly gratulace, děti obdržely
drobné dárečky na památku od svých p. učitelek, došlo i
na přípitek a rozloučily se písní „Mám Tě rád, školko“.
Na závěr si děti přebrala jejich budoucí tř. učitelka p. Jana Žižková. Na děti, které od září nastoupí do
ZŠ Přáslavice, čekalo ještě jedno velké překvapení, a to v podobě krásných nových aktovek, které
dětem věnoval Obecní úřad Přáslavice, za což moc děkujeme.
A co bylo dál? Přece volná zábava, během které se mohly nejen děti posilnit něčím na zub. Tímto bych
chtěla ještě poděkovat všem rodičům, kteří se na přípravě občerstvení podíleli.
Budoucím prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a najdou si spoustu dalších kamarádů.
Daniela Skopalíková

CESTA KOLEM SVĚTA
Opět přišel konec školního roku a s ním naše tradiční společné rozloučení s dětmi a rodiči. Jako hlavní
téma jsme vybrali „Cesta kolem světa“, které paní učitelky rozvinuly na jednotlivých stanovištích
s úkoly pro všechny zúčastněné. Děti a rodiče navštívili Ameriku, Evropu, Asii, Austrálii aj. Všechny
úkoly byly veselé a náročné tak akorát ☺. Po absolvování „cesty“ se všichni setkali na zahradě
obecního úřadu a užili si veselý podvečer s výborným občerstvením. Tímto děkujeme našim paním
kuchařkám – a úžasným tanečním programem zajištěným skupinou nadšených rodičů, kteří působí ve
Spolku rodičů a přátel při MŠ a ZŠ Přáslavice. Jsou to manželé Šárka a Pavel Kučerovi se synem
Matějem, Lenka a Marián Burešovi, Veronika a Tomáš Kopeční a Mirka a Radek Náhlí. Těmto a všem
ostatním rodičům, kteří se podíleli na prodeji občerstvení patří velký dík! ☺
Olga Michalíková
18

A N Ě C O N A V Í C…
Vyhlášená restaurace
V Olomouci na Horním náměstí, když vyjdete z radnice, tak asi 100 metrů přímo před vámi, se tehdy a
možná i nyní nachází, nebo nacházela restaurace s hudebním názvem. Pracovala tam velmi zkušená
servírka, a tak trochu i moje kamarádka. Jako mladý jsem tam občas zašel na pivo, nebo si dal párkrát
sraz s děvčetem. A praktikovali se tam věci, které jsem nikde nezažil a ani neviděl.
Při objednání piva dvanáctky mě bylo naúčtováno, nebo napsáno na lístek dvanáctistupňové pivo. Po
ochutnání sděluji servírce a kamarádce, že jsem nechtěl desítku. Zaskočená s údivem říká: „Ty si to
poznal?“ „Jo, já moc piva nevypiju, ale chci kvalitu, a to je pro mě dvanáctka.“
Občas jim i utekl host bez placení s tím, že jde na WC. Bohužel záchody byly u východu z restaurace,
tak se to dalo těžko uhlídat. Když takový neplatič nechal na stole půl nedopitého piva, aby při útěku
nebyl nápadný, zbytek piva dočepovali a prodali dalšímu hostu, aby se snížily ztráty. Ale stalo se také,
že poctivě zaplacený pivní mok, který zůstal po hostu jako nedopitek, byl nenápadně doplněn po čárku
a servírován další, nic netušící oběti, která si na něm „pochutnala“. Až tehdy jsem pochopil mého
švagra, který mi vždy říkal, že by si nikdy nedal pivo v hospodě, kde nevidí na výčep.
Další „legrace“, která se tam běžně provozovala, bylo pečlivé sušení tzv. lógru z již jednou prodané
kávy. To jsem ale nezažil, ani neviděl, ale je možné, že jako host jsem si tuhle aušusovou kávu
19

vychutnával, protože to nepoznám. Tohle „tajemství“ mi za pár let prozradila kamarádka, která tam
jako učnice pracovala, viděla tu „sušírnu“ kávy, ale musela držet ústa, aby nedostala přes prsty. Přes to
všechno, mi dnes již rozesmátá, pověděla jednu příhodu s kávou. Host, který měl cukrovku, si objednal
pochopitelně kávu bez cukru. Ovšem kámoška mu donesla kávu z již jednou sušeného lógru, který ale
obsahoval cukr, protože většina hostů pije slazenou kávu. Bylo to v období, kdy probíhala výstava
Flóra a restaurace byly přeplněné a nestíhalo se domyslet tenhle „detail“. Když se štamgast ohradil, že
chce pouze neslazenou kávu, celá vyklepaná mu nabídla, že přinese jinou. Víc vám již neřeknu, aby
některé nepostihla nevolnost.
Ale ještě jedna krátká příhoda z jiné restaurace v Olomouci. Dovezený sud vína za pár korun z Jižní
Moravy byl stáčen do 0,7 l lahví a ne-originál špunty zátkován. Když kámoška přinesla hostu ke stolu
láhev a otvírala ji, uzávěr pořádně nedržel a host nabyl dojmu, že víno je zvětralé, tak musela jít pro
další láhev.
To, co se dělo v restauraci v Praze, kde pracoval můj bratranec jako číšník, zase někdy příště.
Nemusíme ale ani do hlavního města, něco by se dříve našlo i v jedné sousední vsi…
Jiří Dočkal
Rivalita
Jak bývá často zvykem, sousední vesnice se často hecují, popichují a třeba se i nemají moc rády. Např.
v minulosti Přáslavice – Velká Bystřice. Ale ty necháme teď na pokoji a já bych dnes již objektivně
popsal něco jako Doloplazy – Tršice.
Vím, že když bylo JZD Tršicko, tak pod ně spadaly obce Zákřov, Lipňany, Vacanovice, Suchonice,
Přestavlky, Doloplazy a tuším i Hostkovice. Všichni byli pokorní, ale Doloplazáci ne. I když Tršice
jsou staletí městečkem a Doloplazy „jen“ vesnicí, tak počtem obyvatel to bylo stejné, možná dokonce
Doloplazáků bylo o trošku více. Velké soupeření se odehrávalo třeba ve fotbale, kdy tršické „A“
mužstvo bylo zhruba na stejné úrovni jako Doloplazy „B“. Musím přiznat, že Doloplazáci byli o něco
pracovitější, ale zase více, jak se říká „namistrovaní“. V Tršicích se zase tolik nepřetrhli, ale byli
pokornější. Ale hlavní problém mezi oběma vesnicemi byl s cedulemi na začátku obce. Dle předpisů
bylo napsáno DOLOPLAZY a pod tím TRŠICE. Ostatní vesnice s tím neměly problém, až na
Doloplazy. Nesnesly totiž při vjezdu do Doloplaz nápis Tršice. Buď na druhý den značky vykopali a
dali svoje bez Tršic, nebo je přestříkali. Pak to vypadalo jako v osmašedesátém, když se to zabarvilo
kvůli Rusům, aby se nemohli orientovat v provozu. Byl jsem tehdy mladík před vojnou a ani mi moc
nevadilo, že jako občan Tršic jsem poškozen pýchou Doloplazáků. Sám jsem si říkal, že není logické,
aby byl při vjezdu do Doloplaz na ceduli také nápis Tršice. Ale zrovna jsem se asi nudil, tak jsem
vymyslel s kamarádem, že sousedy pozlobíme. Spolužák vyrobil šablonu s nápisem TRŠICE, vzali
jsme sprej, sedli na pionýra a jeli do Doloplaz. Byl tuším listopad a velmi hustá mlha, což nám hrálo
do karet. Ceduli od Tršic a Kocourovce jsme nasprejovali, ale od Svésedlic se nám to nepodařilo,
protože začal štěkat pes a majitel domku, v jehož blízkosti se cedule nacházela, si rozsvítil před
barákem. Z doslechu jsme zjistili, že na druhý den byl z toho velký binec a řev, což nás uspokojilo.
Značky si tam dali zase podle sebe. A my jsme si řekli, že jednou za vyučenou stačilo. Dnes bych se
jim rád omluvil za tento „zaprášený“ projekt.
Zhruba před 5 lety byl zpracován projekt k vybudování cyklostezky z Doloplaz do Tršic. Bohužel pod
vedením Tršic obec Doloplazy odmítla spolupracovat na této akci a vše se tehdy zrušilo. Později
dostaly zadání Doloplazy a Tršice souhlasily, že se pod vedením rivalů z Doloplaz vše zrealizuje a hle,
cyklostezka konečně stojí.
Vyslechl jsem od kamaráda, že určité hecování prožily i obce Daskabát a Velký Újezd. Daskabát se
prý posmívá Újezdu, že jsou „metlaři“, to proto, že vyrábějí melty. Újezd zase tvrdí, že Daskabát je
nejdelší ulice Újezdu. Tršicím říkají Kalužov. Dříve vedla přes Tršice silnice z kostek neboli dlaždic.
Některé propadlé kostky tvořily kaluže vody, a to třeba i 14 dní po dešti, když všude jinde bylo na
cestách už dávno sucho. Doloplazům také občas říkají Ulhanov. Nevím, jestli je to třeba proto, že lžou.
Ale možná teď něco pozitivního. Hanácký soubor Olešnica z Doloplaz se pravděpodobně jmenuje
podle tršického potoka Olešnice.
Jiří Dočkal
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OBECNÍ KRONIKA
Střípky z kroniky aneb shrnutí života v obci v jubilejním roce 2021
Milí čtenáři,
je léto, více času, doba dovolených, což svádí k pomalejšímu tempu, a to je právě čas udělat s malým
odstupem krátkou inventuru za uplynulým rokem 2021.
I když jsme v prosinci 2020 všichni doufali, že tento rok udělá definitivní tečku za covidovou pandemií,
naplnila se naše očekávání jen zčásti. Na počátku roku se většina z nás snažila „proočkovat“ k lepším
zítřkům. Pandemie měla v naší obci dva vrcholy – první v březnu (nejvíce nakažených 19. března – 27) a
druhý v listopadu a prosinci (12. prosince 44 evidovaných nakažených, což byl rekord v počtu nakažených
za celou dobu pandemie). Největší restrikce začaly platit od 1. března, kdy platil např. zákaz překročit
hranice okresu, zákaz nočního vycházení po 21. hodině nebo zákaz pohybovat se mimo katastr obce (mimo
pracovní důvody). K tomu všemu byla zavřená škola i školka, obecní úřad a pošta fungovaly v omezeném
režimu. Podobně jako v roce 2020 si pandemická omezení vyžádala i rušení oblíbených kulturních a
společenských akcí. Neproběhly plesy, besídky, karneval, odpoledne pro seniory, výstavy ani punčiáda.
Naštěstí v létě byla situace klidnější, nepřišli jsme tak o hody – tentokrát probíhaly společně se
zakončením veřejné cyklojízdy mikroregionem Bystřička a připomenutím 890. výročí od první zmínky o
obci. Venkovních akcích se restrikce týkaly pouze v omezené míře, a proto mohlo po roční pauze
proběhnout silvestrovské setkání ve Vrtově a zpívání u vánočního stromečku s prodejem vánočních
výrobků.
Velkým dnem pro naši školu i školku bylo bezpochyby slavnostní otevření zrekonstruované budovy
základní školy a nového multifunkčního hřiště 20. května. O události se psalo v regionálním tisku, proběhla
reportáž v olomouckém rozhlase i na TV Morava. Mediální pozornost se však na naši obec soustředila ještě
jednou. O měsíc později v sobotu 19. června vlivem vysokých teplot popraskala dálnice mezi Přáslavicemi
a Velkým Újezdem. Po státní silnici proudily kolony aut a pouhé přejití cesty se stalo těžko řešitelným
úkolem. Situace se uklidnila až o čtyři dny později.
Na konci června prožívala celá země přírodní katastrofu na jižní Moravě. Tornádem postižené vesnice obec
podpořila příspěvkem na obnovu 50 000 Kč, obce podpořila i sbírka JSDH a hospůdky U Kozlíka.
Největší svátek demokracie – volby do PS PČR – proběhly 8. a 9. října. Volební účast v našem okrsku
činila 64,54 %, což bylo o necelé procento méně než celostátní průměr. Stala se tak nejvyšší účastí
ve všech volbách v naší obci od roku 2010 a jedním z nejvyšších výsledků v polistopadové historii vůbec.
Co se počasí týče, patřil rok 2021 spíše k průměrným rokům bez významnějších odchylek. Leden byl
poměrně mrazivý a bohatý na sníh. Největší mráz z celé zimy byl v noci ze 17. na 18. ledna (minus 10
stupňů). Podobné počasí panovalo i v únoru. Jaro přicházelo jen velice pozvolna. V úterý po Velikonočním
pondělí byly pouze čtyři stupně a ještě 13. dubna ležel lehký sněhový poprašek. Přelom dubna a května byl
poměrně teplý okolo 20 stupňů, avšak ve druhém květnovém týdnu se opět ochladilo. Celkově byl květen
jedním z nejstudenějších za poslední roky s průměrnými teplotami okolo 14 stupňů. V létě panovaly
příjemné teploty kolem 25-30 stupňů s poměrně bohatými dešťovými srážkami. V září a v říjnu jsme si
mohli užívat babího léta. První sníh přišel oproti předchozím letům trochu dříve a s větší intenzitou. 26.
listopadu hustě sněžilo celé odpoledne i večer, Mikuláše jsme po dlouhé době oslavili na sněhu. Sníh se
udržel do poloviny prosince, poté se lehce oteplilo, ale po devíti letech jsme se na Štědrý den vzbudili do
bílých Vánoc. Nový rok jsme vítali při jarních 10 stupních.
K velkým investičním akcím patřila v září zahájená revitalizace veřejných prostranství na sídlišti, děti
z MŠ se mohly těšit z nové přírodní zahrady s hracími prvky sloužícími k zábavě i poučení a občané
na Vilkách dostali nový chodník.
A na závěr ještě pár čísel: v roce 2021 v obci žilo 1449 obyvatel, odstěhovalo se 60, přistěhovalo se 74,
zemřelo 19 a narodilo se 20 nových občánků. Obec zrekonstruovala a předala do užívání 9 bytů novým
nájemníkům a postavilo se 14 rodinných domů.
Příjemné prosluněné letní dny přeje Dušan Michalík
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SPONZOR

22

SPOLEČENSKÁ

SRPEN

RUBRIKA

ZÁŘÍ

Kamil Bartoš
Božena Michalíková
Marie Peterová
Jaroslav Vodička

89
85
84
80

Josef Turek
Václav Číhal
Vratislav Číhal
Bronislava Kantorová

96
90
70
65

11. července se dožila 90 let naše bývalá občanka paní Libuše Švestková.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

☼ Leoš Kováčik
☼ Maxmilián Petráš
☼ Valerie Číhalíková
☼ Michal Tuška

PLÁN AKCÍ
sobota
pátek

6. 8.
19. 8.

sobota
neděle

20. 8.
21. 8.

sobota
pátek

3. 9.
9. 9.

† Aleš Savický
† František Škoda

V O B C I N A: SRPEN – ZÁŘÍ
DISKOTÉKA
FK
Posezení s hudbou
Hospůdka U Kozlíka
(náhradní termín 26. 8.)
PŘÁSLAVSKÉ HODY
Obec+spolky
Hodová mše v kapli sv. Rocha
v Přáslavicích
Obec
DISKOTÉKA
SDH
Divadlo: NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT Hééérečky z Přásek
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