Duben 2020

ZPRAVODAJ OBCE PŘEMYSLOVICE

Jarní slunce, pohoda,
k tomu dobrá nálada.
Malované vajíčko,
pomlázku pak maličko…
K svátkům jara tohle patří,
ať se vám všem dobře daří.

Informace starostky obce
Vážení spoluobčané,
v současné době zažíváme, pro nás všechny, velmi náročné období, které snad brzy překonáme
a vrátíme se k běžným činnostem. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomáháte
svým blízkým a sousedům za vše, co pro ně děláte a také všem občanům, že používáte ochranné
pomůcky a dodržujete nastavená pravidla a tímto vás prosím, abyste vydrželi a nepolevili
v dodržování vydaných opatření.
Dále bych chtěla moc poděkovat občanům, kteří zajistili a darovali roušky obci, které obec dále
darovala všem občanům nad 65 let a poté těm, kteří si o ně zažádali. Pokud bude mít někdo
z občanů zájem, máme na obci ještě volné roušky, tak zavolejte na telefonní číslo 582 378 291
a my vám je doručíme do poštovních schránek. Dává se jeden kus na osobu.
I přes to, že se nacházíme v nouzovém stavu, tak se nám blíží krásné svátky jara Velikonoce. Ty
letošní nebudou probíhat úplně podle tradic, jak jsme zvyklí. Někdo dostal nápad, že když
nemůžou kluci chodit „hrkat“ po vsi, tak si
můžeme tradici upravit. Abychom o ni nepřišli,
tak se bude „hrkat“ doma na zahradě vždy
ve stejný čas. Mně osobně se nápad velmi líbí
a byla bych ráda, kdyby se naše obce zapojily.
Tak pro ty, kdo mají zájem, uvádíme bližší
informace dále ve zpravodaji. Koledníci letos
bohužel nic nevykoledují, ale příští rok si to
určitě vynahradí. I přes všechna omezení Vám
přeji krásné a pohodové velikonoční svátky
a užijte si je ve zdraví dle Vašich možností,
při probouzení přírody a krásného slunečného
počasí.
www.obecpremyslovice.cz

Probíhající a plánované akce
„Program na podporu JSDH 2020“ - z dotačního programu Olomouckého kraje jsme zažádali
o dotaci na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů.
„Program na podporu prevence kriminality“- z dotačního programu Olomouckého kraje jsme
opět zažádali o dotaci na projekt „Bezpečná Obec Přemyslovice“, z kterého bude rozšířen
kamerový systém v obci.
„Program na podporu lesních ekosystémů“ – z dotačního programu Olomouckého kraje jsme
žádali dvě dotace, a to na oplocenku a na sadební materiál.
„Výsadba stromů v intravilánu obce Přemyslovice“ – z dotačního programu SFŽP ČR jsme
zažádali o dotaci na výsadbu stromů pro obce Přemyslovice a Štarnov, kdy během měsíce dubna
dojde k výsadbě dle projektu.
Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ – od února probíhá rekonstrukce tělocvičny v ZŠ v Přemyslovicích,
která bude v polovině dubna ukončena a tělocvična předána škole k užívání.
Ing. Iveta Pořízková, starostka obce
Provozní doba na sběrném dvoře
Sběrný dvůr bude ve čtvrtek 9. dubna otevřen pro veřejnost v době od 9:00 do 17:00 hodin.
V souvislosti s mimořádným opatřením může být ve sběrném dvoře pouze jeden zákazník, který
musí mít ochrannou roušku. Po vjezdu do dvora odloží dovezený odpad podle pokynů obsluhy.
Teprve až tento zákazník opustí sběrný dvůr, může najet do dvora další.
Od následujícího týdne bude sběrný dvůr otevřen v původně plánovaných termínech, a to každý
pátek od 13:00 do 17:00 hodin a každá první sobota v měsíci v době od 8:00 do 12:00 hodin.
Termíny svozu komunálního odpadu, plastů, papíru a otevření sběrného dvora
Termíny pro celý letošní rok naleznete v přehledné tabulce, která je součástí tohoto zpravodaje.
Kulturní a školský výbor
Milí spoluobčané,
jaro nám pomalu začíná, Velikonoce jsou za dveřmi. Ráda bych se ohlédla za proběhlými akcemi,
které pro vás připravil kulturní a školský výbor. Nastalá situace veškerý kulturní život zastavila,
ale v letošním roce jsme hlavně pro děti stihli připravit pár akcí.
Začneme ještě rokem minulým. 20. prosince nám v sokolovně zahráli a zazpívali sólisté opery
a operety Moravského divadla v Olomouci v představení „Vánoce převážně nevážně“. Vtipným
pásmem písniček a mluveného slova přesně vystihli „předvánoční shon a šílenství“. Přítomní
diváci se alespoň na chvilku zastavili a po představení poseděli a popovídali si u připraveného
malého občerstvení. 27. prosince se také v sokolovně ve spolupráci s TJ Sokol Přemyslovice
konalo „Sousedské posezení“. Před zahájením programu v sále sokolovny jsme se sešli
na fotbalovém hřišti na ohňostroji s hudebním doprovodem. Celým večerem nás provázela
hanácká lidová muzika KLAS. Potěšily nás také Sofča a Adrianka Vévodovy sestavami aerobiku.
S dětmi jsme letos dvakrát tvořili. V lednové dílničce děti vyráběly strašidýlkové záložky
do knížky a v únoru chobotničky z papírových ruliček. Dětem se výrobky moc povedly.
www.obecpremyslovice.cz

V sobotu 22. února se děti všeho
věku sešly v sále hasičské
zbrojnice na dětském karnevalu.
Čekal na ně šašek Viky
s programem písniček, tanečků a
soutěží. Letos přišlo v kostýmech
více dětí než loni (něco málo
přes padesát masek). Pro děti
byla připravena bohatá tombola
a každá maska byla odměněna.
Tímto bych chtěla poděkovat
všem sponzorům.
Výhled dalších akcí ovlivní vývoj
pandemie koronaviru. Přejme si,
aby to bylo co nejdříve za námi. Zatím nosme roušky, pokud nutně nemusíte, nevycházejte.
Věnujte se zahradám a zahrádkám. Snad nám bude počasí přát. My si tu „kulturu“ potom
vynahradíme. O dalších akcích budete včas informováni na webových a facebookových
stránkách obce nebo obecním rozhlasem.
Za celý kulturní a školský výbor vám přeji krásné Velikonoce a hlavně pevné zdraví.
MUDr. Petra Strbáčková
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Informace z fary
Velikonoce – z „Non plus ultra“ je „Plus ultra“
Ve španělském Valladolidu, kde roku 1506 zemřel Kryštof Kolumbus, stojí památník
připomínající tohoto nejznámějšího mořeplavce. Zajímavým prvkem pomníku je socha lva, který
svou tlapou odstraňuje latinské slovo, které bylo po staletí součástí motta Španělska. Před tím,
než Kolumbus podnikl své cesty, bylo Španělsko pokládáno za nejzápadnější výběžek Země.
Proto heslem tohoto království bylo latinské „Non plus ultra“, což znamená „Dál už nic“. Slovo,
které lev na monumentu odstraňuje je záporka „Non“. Vzniká tak nápis „Plus ultra“ – „Ještě dál“,
který najdeme například i na dnešní španělské vlajce. Kryštof Kolumbus svými plavbami překonal
velkou bariéru strachu. Tenkrát celá řada vědeckých kapacit tvrdila, že svět je kulatý, a on to
potvrdil. Tak se Evropanům otevřel Nový svět.
O Velikonocích si připomínáme smrt Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Před zmrtvýchvstáním Božího
Syna byla smrt pokládána za konec všeho. Platilo o ní „Non plus ultra“ – „Dál už nic“. Ale
Zmrtvýchvstalý potvrdil, že smrtí život nekončí. „Zvítězil Lev z Judova kmene“ (Bible: Zjevení 5,5)
a odstranil hrozivou záporku „Non“ z motta lidského bytí. Každému z nás Velikonoce hlásají
„Plus ultra“ – „Ještě dál“. Ježíš žije, vstal z mrtvých. Smrt na kříži nebyla koncem! Existuje nový
začátek, který přichází skrze utrpení a smrt, ale který skrze vzkříšení směřuje k novému nebi
a nové zemi.
Přeji vám radost a naději pramenící z Kristova zmrtvýchvstání. A též sílu a odvahu k následování
Ježíše – k jeho stylu života, který smrtí nekončí, ale ve smrti se naplňuje v novém světě.
P. Roman Vlk, farář
TJ SOKOL Přemyslovice - všestrannost
Oddíl všestrannosti TJ Sokol Přemyslovice se zúčastnil
tradičních závodů v plavání, které proběhly 3. 3. 2020
v Městských lázních v Prostějově. Závodů se zúčastnilo 10 TJ
s 86 závodníky. Přemyslovice reprezentovalo 20 členů sokola,
kteří přivezli 9 medailí. První místa získala Vykydalová Anežka
a Hejda Pavel. Druhá místa obsadila Šlézarová Monika,
Pořízková Markéta a Cita Martin. Na třetím místě se umístili
Vévodová Sofie, Jurníčková Nikol, Vykydal Štěpán a Hejda Martin.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a těm co uspěli gratulujeme.
Zálesácký závod zdatnosti, který se měl konat v dubnu v Přemyslovicích, je ZRUŠEN.
Zdeňka Grulichová, náčelnice TJ Sokol Přemyslovice
TJ SOKOL Přemyslovice – oddíl kuželek
V soutěžním ročníku 2019/2020 nás reprezentují tři družstva mužů a dvě družstva mládeže.
Od začátku března jsou všechny soutěže zastaveny a zatím není rozhodnuto o tom, zda se budou
chybějící kola dohrávat nebo o ukončení soutěžního ročníku, jak o tom již rozhodly jiné
sportovní svazy.
www.obecpremyslovice.cz

Družstvo „A“ se účastní 3. kuželkářské ligy mužů. Z osmnácti odehraných zápasů vybojovalo
deset výher a dvě remízy. Družstvo se nachází na velmi pěkném 3. místě tabulky. Zbývá dohrávat
4 utkání.
Družstvo „B“ soutěží v krajském přeboru Olomouckého kraje. Odehraných má prozatím taktéž
18 utkání, v kterých vybojovalo deset výher a momentálně je na 5. místě. Zbývá dohrávat
4 utkání.
Družstvo „C“ hraje okresní přebor okresu Olomouc. Z dvaadvaceti odehraných zápasů získalo
13 výher a nachází se na 6. místě tabulky. Zbývá dohrávat 6 utkání.
Družstva mládeže se účastní „Severomoravské regionální soutěže mládeže“. Ve své skupině
soupeří s družstvy Olomouce, Prostějova, Litovle, Zábřehu a Lipníka n. B. Zápasy základní skupiny
jsou odehrány. Po sedmi turnajích je družstvo „A“ na 1. místě a družstvo „B“ na 3. místě.
Družstvo „A“ postoupilo do finále, v kterém se mělo utkat s družstvy KK Zábřeh, TJ VOKD Poruba
a TJ Horní Benešov. O dohrávce zatím nebylo rozhodnuto.
Milan Smékal
Obecní knihovna
Knihovna je momentálně až do odvolání z důvodu Nařízení Vlády ČR uzavřena.
Pokud by měli čtenáři zájem, nabízíme doručení knih domů. V případě zájmu můžete zaslat
zprávu na e-mail knihovna-premyslovice@post.cz nebo na telefon 777 301 900 (SMS kdykoliv,
volejte prosím mezi 17-19 hod.).
Již vypůjčené knihy si prozatím nechejte doma.
Můžou se samozřejmě ozvat i další občané, kteří nejsou v knihovně registrovaní.
Milan Smékal, knihovník
Základní a mateřská škola Přemyslovice
Malé ohlédnutí za velmi úspěšnou akcí - projekt Edison v ZŠ Přemyslovice
V týdnu od 27.1.2020 do 30.1.2020 se na naší škole uskutečnil dosud nevídaný program.
Mezinárodní studentská organizace AIESEC Olomouc totiž organizuje stáže zahraničních
studentů z různých zemí z celého světa v naší republice. Vstoupili jsme na pro nás dosud
neprobádanou půdu a do tohoto lákavého projektu Edison se zapojili, abychom umožnili našim
dětem komunikovat v anglickém jazyce bez nutnosti draze cestovat za hranice.
Do naší školy byly nakonec přiděleny 3 studentky ve věku 19 – 21 let. Seznámili jsme se s Wildou
z Indonésie, Elaine z Taiwanu a Janou z Ukrajiny. Holky byly ubytovány v neděli v Prostějově a
po další 4 dny se staly nedílnou součástí výukového programu ve škole.
Po úvodním pondělním vzájemném seznámení v tělocvičně se zmíněné studentky vmísily mezi
žáky. Velmi zajímavým způsobem pak střídavě prezentovaly každá svoji zemi – její polohu,
přírodní krásy, průmysl, zemědělství, obyvatelstvo, zvyky, historii a kulturu. Poslechli jsme si též
státní hymny těchto zemí, prohlédli jejich vlajky.
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Po těchto poznávacích lekcích následovaly různé hry, do kterých byli zapojeni všichni žáci
od páté třídy. Při těchto aktivitách se musely děti ptát, porozumět odpovědi, případně se doptat,
myslet a konat – vše na úrovni anglického jazyka – české slovo tady nebylo nic platné.
Kromě zmíněných školních aktivit, které trvaly každý den od 8 do 12 hodin, jsme pro naše tři
hosty připravili procházku po Přemyslovicích, Prostějově (vše s anglickým komentářem), pozvali
je do kina Metro na film Psí poslání 2, aby si naopak i ony vychutnaly, jak zní naše krásná čeština.
Krásný týden jsme završili společným programem v tělocvičně. Všichni si pod vedením studentek
zatančili jejich národní tance, ochutnali jejich speciality. Samozřejmě i naše děti si pro ně
připravily spoustu dárků a upomínkových předmětů.
Největší přínos celé akce byl v tom, že všechny stážistky mluvily jen anglicky. To nutilo naše žáky
zmobilizovat své znalosti anglického jazyka, snažit se skládat věty, vést rozhovory, klást zvědavé
otázky, rozumět psanému textu i mluvenému slovu.
Po počátečním ostychu se všichni pomalu osmělili a rozmluvili a mohli tak uplatnit a hlavně
rozšířit a obohatit svoji anglickou slovní zásobu a konverzaci. V přímém kontaktu s anglicky
mluvícími lidmi získali neocenitelné zkušenosti a mnohé děti to určitě motivovalo k dalšímu
studiu cizích jazyků. A nejen to. Naši žáci navázali krásná přátelství s lidmi z „druhého konce
světa“. Při závěrečném loučení došlo na vroucí objímání a na mnoha tvářích se objevily i slzičky.
Dodnes jsou s třemi „cizinkami“, které se na 4 dny staly součástí jejich životů, v kontaktu
na sociálních sítích.
Takže do dalšího studia a života vůbec jim všichni přejeme jen to nejlepší, děkujeme za krásný
týden, který tu s námi strávili, a nám nezbývá než říct – jen víc takových akcí pro naše žáky!
Mgr. Dušan Matoušek
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