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SLOVO STAROSTKY
Vážení přátelé, milí sousedé!
V minulých dnech proběhly komunální volby do zastupitelstva obce.
Dovolím si poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám a zvolili nové
vedení obce pro další 4 roky. Gratuluji všem zvoleným zastupitelům a
děkuji za účast a snahu všem ostatním kandidátům.
Velmi děkuji za podporu a důvěru vyslovenou vámi v předchozích
dnech.
Výsledky voleb, kdy můj tým získal 5 mandátů na období 2022-2026 a v počtu hlasů razantně
předběhl ostatní kandidátky, přijímám s pokorou. Jsou pro nás všechny závazkem pracovat naplno v
dalších 4 letech s přínosem pro Přáslavice.
Děkuji vám, že jste vyslechli můj apel a volili jste rozumem i srdcem. Místo, kde společně žijeme, si to
zaslouží.
Jitka Ivanová, starostka
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V Í T E Ž E…
Výsledky Soutěže o nej… OKNA a PŘEDZAHRÁDKY za rok 2022:

Další výsledky budou zveřejněny v příštím zpravodaji…
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DĚNÍ

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

SAZKA TOUR 2022
etapa OLOMOUC – PUSTEVNY 5. 8. 2022 – FOTOGALERIE

PŘÁSLAVSKÉ HODY – 20. 8. 2022 - FOTOGALERIE
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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…
EXKURZE PRAHA 25. 8. 2022 – PROHLÍDKA SENÁTU – zveřejněno 29. 8. 2022
Takový byl výlet do Prahy s prohlídkou Senátu.
Krátká zpráva o prohlídce Senátu pro občany
obcí Přáslavice a Mrsklesy. Prohlídky budov
Senátu Parlamentu ČR se zúčastnilo 22 osob z
obou obcí. Po historickém výkladu byla možnost
prohlédnout si přímo zasedací místnost a
podebatovat s Lumírem Kantorem, senátorem za
Olomoucko.
Velkým překvapením byl pro všechny oběd
přímo v Senátu a následná prohlídka Kampy se
skvělým průvodcem Davidem Chlumem: Toulky
Prahou s Davidem Chlumem. Výlet pěkný,
poučný a také náročný. Děkuji všem, kteří se tak
narychlo podíleli. Poznání jiných míst nás
obohacuje, ať je nám 5 let nebo 80.
Jsem ráda, že jsem mohla přispět svými profesními znalostmi.
Jitka Ivanová
DĚTSKÁ SKUPINA – zveřejněno 24. 8. 2022
Prostory pro dětskou skupinu jsou stavebně dokončeny, píše starostka.
Dětská skupina Přáslavice - 12 dětí. UFFFF! Stihlo se to.
Dnes jsem převzala od stavební firmy upravené prostory společenské místnosti, která bude od 1. září
2022 sloužit pro dětskou skupinu. Jak mi řekli v BABY PARK Velká Bystřice, všechna místa jsou už
přáslavickými dětmi zaplněna.
Provedené práce:
sádrokartonové příčky zajistily prostor pro budoucí šatny
přeměna WC na dětské
nový sprchový box pro personál
nová myčka
úklidová místnost
nově osazené protipožární dveře
další drobnější úpravy prostor
Teď přijde na řadu koberec, vybavení, úklid, zastínění atd.
To, že jsme vymysleli levné řešení, je „po zásluze potrestáno“ tím, že dotace se poskytují až od 3 mil.
Kč, což u nás určitě nenastane. Ale nebojte, rozpočet zkrátka nepřijde, najdeme jiné možnosti.
Těším se na příští čtvrtek 1. 9., kdy vám podám report, jak to děti a rodiče zvládli.
Jitka Ivanová
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 – zveřejněno 1. 9. 2022
Nový školní rok 2022-2023, nový začátek!
Dnes jsem jako většina starostů v Česku
zahájila společně s panem starostou z obce
Svésedlice nový školní rok v naší základní
škole.
Na chodbě školy mě hned ráno potkávaly děti
z vyšších tříd. A protože jsme malá obec a
známe se často osobně, tak mi hlásily, co
zažily, kde byly, co chystají. Prvňáčci, které
jsem vítala v září 2019, už mířili do čtvrté.
Ani jsem nestihla dojít do ředitelny a už jsem
měla plno poznatků k řešení: hřiště hrbolaté,
vrže jedna houpačka v Motýlku a je nakřáplý
koš u rybníčku. A kam si budou dávat kola a
koloběžky od zítřka?
A právě v tom okamžiku jsem měla jasno! Je důležité naučit se číst, psát, počítat. Dobré je umět
vyjmenovaná slova i násobilku. Znalosti od počítačů i plavání vám leckdy v životě pomůžou.
Ale škola s kvalitním prostředím, kde je dobré klima a oceňují se úspěchy a řeší se složité situace, vám
přinese do života mnohem víc.
Co za poznatky přinesla školní docházka pro život mně?
spolužáky z různých škol, o kterých víte leckdy víc než jejich žena
víru, že i když se veselíte opojně do rána, tak vás nejlepší kámoš z lavice přivede domů
zážitky z výletů, s kterými pobavíte na rande i na silvestrovské párty
vědomí, že učitel musí umět učit, ale hlavně mít rád svoje žáky
překvapení, když si jdete na dovolené stěžovat na úklid a stravu a v křesle ředitelky vás přivítá
Marcela z 6. lavice u okna, a vy víte, že byla marná tehdy a teď to lepší nebude
vědomí, že se zázraky dějí málokdy, resp. vůbec, takže Jirka, co ani v 8. třídě nesečetl 58+62, těžko
bude umět připravovat rozpočet, jak tvrdí
víte, kdo měl nejlepší svačiny ve třídě a když budete mít za ženu právě tuhle spolužačku, už nikdy
nebudete muset kupovat koblihy na benzince
pavučinu lidí všech profesí, o kterých víte, jak ztráceli čepice, papuče a stravenky a oni to vědí o vás
a tím pádem vám poskytnou službu nebo zboží rádi a za dobrou cenu
Tak až zítra a další dny povedete dítě nebo vnuka do školy, tak se zkuste zamyslet, co mimo znalostí
přinesla škola právě vám.
Jitka Ivanová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
1. ŠKOLNÍ DEN
Prázdniny opět velmi rychle utekly, a tak ve čtvrtek 1. září se uskutečnilo slavnostní zahájení školního
roku 2022/2023.
Naši noví žáci, prvňáčci, byli přivítáni ředitelkou školy Evou Šrámkovou spolu se starostkou obce
Přáslavice Jitkou Ivanovou a starostou obce Svésedlice Lubomírem Konarem. Poté se slova ujala třídní
učitelka Jana Žižková. Prvňáčci byli seznámeni se svojí třídou a zjistili, že je po celý školní rok budou
provázet Mimoni ☺. Čekali je první úkoly – představení se, nalezení své značky a vyplnění pochvalného listu. Za odměnu potom obdrželi balíčky se školními pomůckami, upomínkový list a na závěr si
připili dětským šampaňským a ochutnali výborný muffin. Ostatní žáky uvítaly po prázdninách třídní
učitelky. Všem dětem přejeme úspěšný a radostný školní rok!
Aneta Žourková

KLAUN HOPSALÍN – ZAHRADNÍ SLAVNOST
Hurá do školy! Nový školní rok začíná a s ním také odpolední program s klaunem Hopsalínem!
Zahradní slavnost zahájila slovem paní ředitelka Mgr. Eva Šrámková a zástupkyně SRPŠ paní Mirka
Náhlá, DiS., které uvítaly všechny účastníky klaunovy velké show. Poté následoval zábavný program s
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klaunem Hopsalínem nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče. Děti se zúčastnily spousty soutěží a
zábavných aktivit, za které dostávaly odměny, zatančily si se svými rodiči a chytaly obrovské bubliny.
Nesměla chybět ani soutěž v házení míčků, ve které se utkali rodiče vs. děti. Děti tuto bitvu vyhrály a
měly z toho obrovskou radost! Jako vzpomínku a malý dáreček děti dostaly vytvarovaná zvířátka,
pistolky a srdíčka z balonků. Za velmi vydařenou akci děkujeme všem organizátorům a SRPŠ za
zajištění občerstvení.
Aneta Žourková

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ A ETICKÁ VÝCHOVA
První dny školní docházky byly tradičně věnovány
projektům, a to Ochraně člověka za mimořádných
situací a Etické výchově. V rámci OČMS se
prvňáci seznámili s důležitými telefonními čísly a
vysvětlili si, kdy jakou pomoc můžou potřebovat.
Druháci a třeťáci si povídali o nebezpečných
situacích a o tom, jak se jim mohou vyhnout.
Nacvičovali také přivolání pomoci a komunikaci
s operátorem záchranné služby.
Čtvrťáci a páťáci si procvičovali přivolání pomoci,
učili se ošetřovat drobná zranění a seznámili se se
základy resuscitace. V etické výchově se všichni
žáci učili, jak se mají chovat ke svým spolužákům,
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ale i k lidem, které tolik neznají. Připomněli jsme si zásady slušného chování a komunikace.
Dalším důležitým bodem bylo stanovení pravidel třídy, která chtějí děti dodržovat, aby se jim ve škole
dobře pracovalo. Tak doufáme, že se tak stane a čeká nás úspěšný školní rok!
Magdaléna Křivánková
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Je to tady. Poprvé v historii naší přáslavické školy se otevřelo
druhé oddělení školní družiny. Nemohlo to proběhnout jinak než
slavnostně. Paní starostka s paní ředitelkou pronesly krátký
proslov a byla slavnostně přestřižena páska. Následoval přesun
všech nedočkavých hostů na prohlídku družiny. Některé děti si v
novém prostředí stihly už i vymalovat omalovánku, postavit
komín z kostek, nebo vyzkoušet žebřiny s houpačkou. Podívat se
přišli malí i velcí a pro všechny bylo po celé odpoledne
přichystané drobné občerstvení.
Všichni si jistě pochutnali na specialitách z grilu, které si pro nás
přichystal pan starosta ze Svésedlic. I přes nepříznivou
předpověď počasí na nás nakonec vykouklo i sluníčko, a ani
krátká přeháňka nám zábavu nepřekazila.
Děkujeme za hojnou účast a zřizovateli za nové a krásné prostory pro zájmovou činnost dětí.
Klára Buriánková
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CO NOVÉHO

VE ŠKOLCE…

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK
Jako každý rok, i letos se děti mateřské školy mohly zúčastnit
drakiády, která proběhla dne 22. 9. 2022. Paní učitelky mateřské
školy měly pro děti připravenou stezku, která začínala u mateřské školy na sídlišti a končila na letišti. Děti i rodiče v rámci
stezky mohli plnit jednoduché úkoly, za které děti dostaly razítka na kartičku. Díky ideálnímu počasí se na obloze objevila
spousta pestrobarevných draků, a proto se letošní Drakiáda velice vydařila. Děti i rodiče si pouštění náležitě užívali a všichni
byli naprosto úžasní. Příjemnou tečkou na samotném konci
stezky bylo pro všechny občerstvení v podobě špekáčků a nápojů, které jako vždy připravila obec Svésedlice. Tímto jim mnohokrát děkujeme za spolupráci a těšíme se na další. Děkujeme také všem zúčastněným za společný zážitek.
Kristýna Bartoňová, učitelka MŠ
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A N Ě C O N A V Í C…
Dovolená v Tunisku
Asi před 15 lety jsme letěli 3 kamarádi, syn Lukáš a já na dovolenou. Přistáli jsme v Monastiru a pak
pokračovali do města Mahdia. Čekalo nás celkem pěkné ubytování s nádherným sportovním a
kulturním areálem. Je to konzervativní země a bylo tam celkem dost různých, pro nás
nepochopitelných zákazů a příkazů. Nesmělo se pít pivo na ulici, a to já nevěděl. Po zjištění jsem ho
tajně dopíjel mezi středověkými zdmi, přece ho nevyleju. Byl zákaz focení státních budov a policajtů,
to všechno jsme ale věděli a porušovali. Když se na pláži osamoceně líbali místní holka a kluk,
nečekaně se vyřítil starší Tunisan a seřval je jak předškoláky. Hned jsme pochopili další zákaz. Já si do
města vzal trumpetu a kde jsem zatroubil, hned se sešlo nespočet posluchačů. Měl jsem tam několik
koncertů přímo za pochodu a lidé se bavili, protože to asi nikdy nezažili. Já byl v nejlepším a vůbec si
nevšimnul, že mě delší dobu pozoruje místní policajt. Když jsem si ho všimnul, bylo již pozdě. To
bude pokuta, pomyslel jsem si a rychle trumpetu schoval do igelitky. On ale na ně něco gestikuloval
rukama. Pochopil jsem, že chce, abych zatroubil. Já překřížil ruce před sebe a česky mu říkám: „A vy
mě zavřete?“ A on zavrtěl zvednutou rukou, že ne. Já si dal schválně záležet a opravdu krásně jsem
zatroubil. On mi s úsměvem zatleskal a byli jsme spokojeni všichni. Pochopil jsem, že si ve městě
můžu dělat téměř co chci a podle toho to také vypadalo. Šli jsme třeba po ulici a na chodníku před
domem stála maminka s kočárem a plačícím dítětem, které nešlo utišit. A mě nenapadlo nic lepšího
než na druhé straně silnice, také na chodníku, zatroubit. Najednou z průjezdu nebo garáže toho baráku
vyběhlo asi 7 chlapců a začali hlasitě tleskat. Já povzbuzen potleskem troubil víc a víc a dítě v kočárku
ku podivu přestalo brečet. O pouhých asi 500 m v jiné ulici roztláčeli místní hoši menší nákladní auto
a nešlo jim to nastartovat. Vtom jsme se dostavili my. Nevím, co mě to napadlo a já bez přemýšlení
zvednul vzhůru ruku, jak ten policajt, co chtěl zatroubit a nezavřel mně a mezinárodně jim povídám:
„To vám hoši nepojede, dokud třikrát nezatroubím alarm vpřed.“ Já tomu moc nevěřil, ale oni mi
docela rozuměli a všichni jsme zatlačili, já zatroubil a severní Afriko div se, auto nastartovalo. Teď
dva kluci chtěli půjčit moji trumpetu, ale ne na troubení. Prohlíželi si ji jak Aladinovou kouzelnou
lampu, hleděli nevěřícně a trochu nechápavě a při jejich pověrčivosti věřili, že je kouzelná. Nechtěli ji
vrátit, ale koupit. Říkám, že není na prodej, protože je kouzelná. Úplně jsem je zblbnul. Já vím, milí
čtenáři, že kdo mě nezná, tak si řekne, že si to vymýšlím. Všechny články, které jste ode mne četli a
číst budete, se opravdu staly. V celém městě, které bylo velké asi jako Přerov, bylo asi 13 bělochů
včetně nás pěti. Působili jsme dost exoticky, a to Lukáš měl ještě na hlavě dredy, takže z něho byli
místní prodejci na větvi a nabízeli mu o 40 % levnější suvenýry než nám. Volali na něj „BOB
MÁRLI“ a nabízeli jeho trička. Nakonec já si koupil jakýsi strakatý šál nebo šátek, protože to stálo 5,nebo 10,- Kč na naše peníze a posteskl si, takové ceny, kdyby byly na sídlišti v obchodě. Šátek mi
hned uvázali na hlavu, to také bylo v ceně. Když jsem si nasadil sluneční brýle, vypadal jsem jak Jásir
Arafat a za další půl hodiny jsem toho využil. Pamatuji si, že nás strašně bolely nohy, já myslel, že mi
upadne umělá kyčel. Ale nepovolili jsme, protože se mi líbilo, že jsme na každém kroku středem
pozornosti, jako kdybychom ovládli půl města. Jak tak jdeme městem, napadla mě další kravina.
Mohutně jsem zatroubil do nějakého dvora přímo z ulice, a i když tam nikdo široko daleko nebyl,
vyběhlo za mnou asi 60 „osmahlých“ dětí ve věku 10-13 let. Byla to místní škola, asi měli přestávku.
Jestli najdu fotografii, tak alespoň uvidíte, jak jsem v obležení školáků i v šátku. A najednou všichni
chtěli troubit a tlačili se na mě. Dokud jsem každému trumpetu přidržoval, bylo jakž takž vše
v pořádku. Sice troubit neuměly, ale bavilo je to aspoň vyzkoušet. Ukazoval jsem jim, jak se troubí a
zadul jsem. Děti mi zatleskaly a já jim podal trumpetu. To jsem neměl dělat. Porvaly se o ni a nalomily
ji. Pořád byl ale nástroj funkční. Asi na 2 minuty jsme zastavili dopravu, protože jsme se všichni
nahrnuli z chodníku na silnici. Dva starší dědci, kteří bydleli u školy, nadávali, co blbneme. Trochu mě
to začalo přerůstat přes hlavu, děti byly čím dál víc divočejší. Ukázal a zatroubil jsem, že běžíme do
školy. Poslechly a já se rychle rozloučil a vytratil.
Další den jsme si domluvili my turisté s místními hochy fotbalové utkání. Byli v průměru o 10 let
mladší a hodně nažhavení. Mysleli jsme, že nemáme šanci, zvolili jsme ale obrannou taktiku a
překvapivě vyhráli 6:3. Výborně zachytal Lukáš a po zápase místní říkali, že by mohl chytat II. ligu za
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tuniskou Mahdiu. Další den jsme se s místními utkali v bazénu, něco jako vodní pólo. Bylo to strašně
dramatické utkání a mrzelo nás, že jsme o jeden gól prohráli. Utkání se moc líbilo náhodným místním
divákům a turistům a obě mužstva ocenili potleskem a obdivnými gesty. Poprvé jsem zažil „švédské
stoly“. Na začátku zájezdu jsem byl schopen spořádat i 5 vrchovatých talířů. Když jsme odjížděli
domů, stačil mi 1 oběd. Když Lukáš procházel v jídelně kolem cizího stolu, tak jedna madam pronesla:
„Ten pán jí, to je velmi nechutné.“ Nevěděla, že patříme k sobě.
Když jsem se procházel v okolí hotelu, všiml jsem si asi 200 m vzdálených stájí s arabskými koňmi.
Napodobil jsem zařehtání koně a dva mi odpověděli. Jejich ošetřovatelé na mě mávali, ať přijdu za
nimi. Já se ale schoval za roh.
Jednou při večeři jsem čistil náustek od trumpety. Kolem našeho stolu proběhli 2 muzikanti a hráli na
něco jako na dudy. Za nimi tančily dvě mladé místní dívky a vypadaly oblečené jako víly. Mě
nenapadlo nic lepšího, než přiskočit a hrát na nátrubek, což splynulo zcela bezchybně s jejich nástroji.
Dívky mě nabádaly, ať přiskočím těsně za muzikanty, bude to znít trojhlasně. Povedlo se, a když jsem
k tomu přidal do taktu svůj originál tanec, nechali mě tančit sólo. Foťáky a mobily německých,
ruských, našich a dalších turistů cvakaly. Mělo to velký úspěch, protože všichni poznali dle barvy
pleti, že k nim nepatříme. Byla to místní placená skupina, která dvakrát týdně měla pobavit turisty.
Pokračování příště…
Jiří Dočkal
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100 ročné jubileum bývalej občianky Přáslavic
Dobrý deň.
V mene mojej rodiny si Vás dovoľujem kontaktovať,
aby som Vás informovala, že Vaša bývalá občianka sa
v nedávnej dobe dožila významného jubilea - 100
rokov. Zlatuška Císaríková, rodená Runtáková (dátum
narodenia 18. 7. 1922, miesto narodenia obec
Přáslavice - číslo domu 98, narodená rodičom Josef
Runták - narodený 1889 na Svatém Kopečku, svojho
času riaditeľ obecnej školy Přáslavice a Františka rod.
Doleželová - narodená 1900 v Přáslavicích 98.)
Pani Císaríková je moja babička, ale nielen to, jej rodina sa skladá z troch dcér, šiestich vnúčat a čoskoro
šiestich pravnúčat. Babička s veľkou láskou spomína na krásne detstvo a mladosť v Přáslavicích.
Babičku pri príležitosti tohto významného životného jubilea navštívil primátor mesta Detva, (kde žije
od roku 1963), čo ju veľmi potešilo. Pripájam link na stránky mesta, kde je vyfotografovaná, a je tam
aj krátky článok zhrňujúci ich spoločný rozhovor počas návštevy.
Babička je v tomto bode najstaršia občianka mesta Detva.
https://www.detva.sk/?id_menu=0&module_action__428789__id_ci=417597#m_428789
S rodinou dúfame, že Vás správa a pozdrav od pani Zlatušky poteší, rovnako ako fakt, že časť života,
ktorú prežila vo Vašej obci, je pre ňu jednou z najkrajších častí jej života a aj vo veku 100 rokov na ňu
veľmi rada a často spomína. Ďakujem za čas venovaný prečítaniu tohto e-mailu.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého
Daša Píšová v mene Zlatušky Císaríkovej s rodinou.
Báseň paní Pavlitové

Reklama: Advokátní kancelář
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ZPRÁVY Z FOTBALOVÉHO KLUBU
Informace z Fotbalového klubu Přáslavice
Dne 25. srpna odehrál náš fotbalový klub se Sokolem Náklo finálové utkání Hanáckého poháru, který
pořádá Okresní fotbalový svaz Olomouc. Náklo ve 2. kole
překvapivě porazilo Lužice 2:0 a naši fotbalisté vyhráli v
Nemilanech nejtěsnějším rozdílem 1:2.
Utkání v Nákle se hrálo na krásně sestřiženém a vlhkém trávníku
za účasti slušné návštěvy domácích příznivců. Naše mužstvo bylo
od začátku lepším kolektivem, mělo hru pod kontrolou a brzy se
to projevilo i na skóre zápasu. Ve 22. minutě jsme vedli 2:0. Do
konce 1. poločasu jsme přidali další branku a o vítězi zápasu
nebylo pochyb.
Druhý poločas měl stejný obraz hry. Naši dobře kombinovali a
přidali další dva góly.
Utkání skončilo 5:0 a FK Přáslavice se stal vítězem Hanáckého
poháru, který předával našemu kapitánovi Josefu Rubáčkovi
předseda Okresního fotbalového svazu Mgr. Lukáš Beneš. ►►
Teď nás čeká v dalším kole zdatnější soupeř. Los nám určil z
vyšší soutěže Slovan Černovír.
Utkání se bude hrát na hřišti v Přáslavicích, a to ve středu 5. října v 16.00 hodin. Těšíme se na vaši
účast.
Za FK Přáslavice František Beláček

15

Konečně máme žákovské družstvo v soutěži
Téměř po dvaceti letech se konečně podařilo dát dohromady pár nadšenců fotbalu a konečně jsme
přihlásili do soutěže mladší žáky.
Největší břemeno, trénování mužstva, si vzal na starost Jan Drlík, s přihláškami a vyřizováním
členských průkazů mu pomáhal Lukáš Čech. Přidávali se i další tátové od hráčů, kteří rovněž byli
nápomocni, ať to byly tréninky nebo soutěžní zápasy.
Dne 10. září se naši malí fotbalisté konečně dočkali prvního soutěžního zápasu. Hostili jsme na
domácím hřišti mužstva Doloplaz, Kožušan a Dubu nad Moravou. Soutěž se hraje turnajovým
systémem, na dvou vyznačených hřištích, takže každé mužstvo hrálo tři zápasy.
Vzhledem k tomu, že to byly pro naše malé fotbalisty první zápasy, nebyly výsledky nijak oslnivé. To
jsme také ani nečekali. Důležité je, že jsme pár kluků přitáhli k fotbalu a že se začalo hrát.
Při té příležitosti bych chtěl poděkovat Ing. Chodilovi, který fotbalovému klubu zakoupil nové
bezpečnostní branky a zbavil nás tak starosti dovážet a znovu vracet branky ze sousedních Doloplaz.
Přejme našim mladým fotbalistům, aby se jim hra dařila a trenérům trpělivost a víru v dobré výsledky.
Za FK Přáslavice František Beláček

Trenéři a děti z FK Přáslavice děkují paní starostce a Obci Přáslavice za nové dresy.
Na fotce se můžete podívat, jak nám to sluší. (Jan Drlík – trenér žáků a benjamínků)
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SPONZOR
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SPONZOR
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SPOLEČENSKÁ

ŘÍJEN

RUBRIKA

LISTOPAD

Václav Langer
Jiřina Zbořilová
Jan Glauder
Věra Gujdanová

93
90
87
83

Drahomíra Audyová
Karla Kadlčíková
Evženie Opletalová
Jozef Hrin
Vratislav Kovařík
Čestmír Rochovanský

89
82
82
81
75
65

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

☼ Izabela Starobová
☼ František Zdařil
☼ Miroslav Malinek

PLÁN AKCÍ
sobota
neděle
sobota
sobota
pátek
sobota
sobota

1. 10.
2. 10.
15. 10.
5. 11.
11. 11.
19. 11.
26. 11.

† Josef Číhal
† Albín Doležel
† Petr Bartoněk

V O B C I N A: ŘÍJEN – LISTOPAD
Podzimní bazárek
Výstava ovoce a zeleniny
Vítání občánků
Halloween
Den veteránů – kladení věnců
10. běh – Přáslavická devítka
Punčiáda

SRP při ŽS a MŠ
Zahradkáři+Obec
Obec+ZŠ
SRP při ŽS a MŠ
Obec+ZŠ+AČR
Obec+J. Bronec
SDH
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