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CO NAJDETE VE ZPRAVODAJI?
* SLOVO STAROSTKY
* ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
* SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

* DĚNÍ V OBCI
* SPONZOR
* PLÁN AKCÍ V OBCI

FOTO Z VÝSTAVY OVOCE A ZELENINY – 3. 10. 2021
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
1. října se od roku 1991 slaví jako Mezinárodní den seniorů. Ten
letošní připadl na minulý pátek.
Jsem vděčná osudu, že mám rodiče já i manžel a naše děti babičky a
dědy. I když mě občas přepadnou s požadavkem prací na zahradě,
které nesnesou odkladu ani hodinu. Ráda je všechny pozvu na
společný oběd, vedu s nimi debaty společenské i politické nebo si
zahrajeme dámu. Je zajímavé vidět dcery a neteře, jak se stávají
učitelkami ve věcech PC a internetu nebo opravářkami tiskárny či klávesnice. Je také dobré si
uvědomit, že alotria, která mě by na studiích neprošla, jsou u vnuček roztomilá
a
nedostanou za ně ani vyhubováno.
Proto mi dovolte, i když se zpožděním, popřát
všem dříve narozeným k jejich svátku hlavně
hodně zdraví, kousek štěstí a spokojenost.
Děkuji také všem seniorům za odvedenou
práci pro společnost i obec.
Je dobré si uvědomit, že máme za sebou
téměř 2 roky náročné pandemické doby s
opatřeními, která dosud neměla obdoby.
Senioři, rodiče i studenti si prošli často
nelehkými chvílemi a budoucnost a naděje je
důležitá pro všechny generace.
Za necelý měsíc to budou 3 roky, co jsem se stala starostkou. Připravuji pro vás do příštího
zpravodaje malou inventuru toho, co jsem slíbila, splnila, co se nepovedlo a musíme na to
jinak, a co nás ještě ten poslední rok mého prvního období čeká.
Tento víkend čekají Českou republiku volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Moje
kolegyně vše organizačně připravují pro zdárný průběh u nás v obci. Dovoluji si připomenout,
že volební místnost bude v zasedací místnosti Domova pro seniory na sídlišti, č. p. 290.
Všechny, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, může
komise navštívit v místě bydliště s přenosnou volební schránkou.
Zájemci o volby do přenosné schránky, ozvěte se prosím do pátku 8. 10. 2021 na telefonní
číslo: 587 408 870 nebo 733 624 151.
Přeji vám dobrou volbu a krásný podzim.
Ing. Jitka Ivanová
starostka obce Přáslavice
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VÍTE ŽE…

Kdo z občanů má zájem VOLIT DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY, ať toto nahlásí na obecním úřadě
do pátku 8. 10. 2021 do 12 hodin osobně nebo telefonicky na číslech: 587 408 870 nebo 733 624 151.
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DĚNÍ

V OBCI A

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

SAZKA Tour - mezinárodní cyklistický závod 5. - 8. 8. 2021
2. etapa OLOMOUC – PUSTEVNY proběhla v pátek 6. 8. 2021.
Ostrý start byl v 11.40 hodin v Přáslavicích u bývalého Bistra. A že to byl fofr…☺

Přáslavské hody, 890 let obce Přáslavice a Den regionu Bystřička
21. 8. 2021
Zahájení proběhlo ve Velké Bystřici… A pak vše pokračovalo u nás v Přáslavicích na obecní zahradě.
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ROK 2021

HODNOCENÍ PŘEDZAHRÁDEK A OKEN V OBCI PŘÁSLAVICE.
Do soutěže se přihlásilo celkem 18 soutěžících.
Hodnocení bylo provedeno v měsících duben, červen, červenec a září.
Hodnocení prováděli členové Českého zahrádkářského svazu Přáslavice.
OKNA
PŘÍJMENÍ, JMÉNO
PAZDEROVÁ IVETA
BÍLÁ HANA
PODIVÍNSKÁ EVA
BELÁČKOVÁ PAVLA
ČÍHALÍKOVÁ HANA
ŽIŽKOVÁ LUDMILA
ARABČUKOVÁ IVETA
Zapletalová Ivona, Pazderová Jana, Ščudlová Jarmila,
Jahnová Jana, Michalíková Jarmila, Malíková Lucie,
Starobová Zuzana, Dostálová Božena,
Zavadilíková Jolana

pořadí
1.
2.
2.
3.
3.
3.
4.

odměna
500,400,400,300,300,300,200,100,-

PŘEDZAHRÁDKY
PŘÍJMENÍ, JMÉNO
PETEROVÁ MARIE
DOSTÁLOVÁ BOŽENA
PODIVÍNSKÁ EVA
MALÍKOVÁ LUCIE
JAHNOVÁ JANA
ŠČUDLOVÁ JARMILA
Beláčková Pavla, Pazderová Jana, Michalíková
Jarmila, Číhalíková Hana, Zapletalová Ivona,
Smutná Miroslava

pořadí
1.
2.
3.
4.
4.
4.

odměna
500,400,300,200,200,200,100,-
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HODNOCENÍ VYSTAVOVATELŮ

VYSTAVOVATELÉ
PŘÍJMENÍ, JMÉNO

pořadí

odměna

ZATLOUKAL František
PAZDEROVÁ Jana

1
2

500
400

HRADIL František

3

300

ČERNOCHOVÁ Hana
DOSTÁL Lubomír

3
4

300
100

NABÍDKA PRÁCE
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ZPRÁVY Z FACEBOOKU STAROSTKY…
18. 8. 2021 – Dokončení pergoly na dětském hřišti
Poslední desky a latě uřezány, hřebíky zatlučeny a krytina položena. Nová pergola na dětském hřišti u
rozhledny je dokončena. Tím je napsána
poslední tečka za proměnou této části areálu.
Pergola poskytuje kýžený stín i ochranu před
deštěm a sluníčkem. ALE!
Pro mládež i dospělé platí, že na dětském
hřišti se nekouří
(viz. provozní řád) a
veškerý odpad je nutno uklidit do koše, popř.
kontejneru.
Děti se učí příkladem a často jim dobrý
příklad uživatelé bohužel nedávají. Prosím
všechny návštěvníky o respektování pravidel,
v dohledné době posílíme v lokalitě i kamerový systém. Věřím, že záznamy nebudeme
muset využít v součinnosti s policií.
A co je moc důležité, všechny práce obstarali
místní řemeslníci! Snažíme se peníze z rozpočtu ponechávat v regionu. Děkuji vám, pánové!
Tak, ať pergola dobře a dlouho slouží dětem a rodičům.
Jitka Ivanová
10. 9. 2021 – Návrat vojáků z mise v Lotyšsku
V pátek jsem měla tu čest přijmout
pozvání p. generálem Svobodou a p.
generálem Kolářem ocenit vojákyně a
vojáky, jež se v červenci vrátili z mise v
Lotyšsku.
Bylo mi ctí promluvit k vojákům a
poděkovat jim za jejich výbornou
reprezentaci Obce Přáslavice v zahraničí
za skvěle odvedenou práci.
Velmi si vážím spolupráce s příslušníky
AČR, a to jak se 72. mechanizovaným
praporem Generálmajora Josefa Buršíka,
tak se 73. tankovým praporem, jež jsou
součástí 7. mechanizované brigády
„Dukelská“. Oboustranná vzájemná spolupráce všech ozbrojených složek se samosprávou je
významná pro život občanů i příslušníků.
Všechno má svůj začátek a konec. Dnes jsme slavili „po vojensku“, tedy slavnostním nástupem, návrat
našich kluků z Lotyšska, kde působili v rámci 6. úkolového uskupení AČR alianční předsunuté
přítomnosti v Lotyšsku (6. ÚU AČR eFP Lotyšsko).
6. eFP bylo postaveno na bázi minometné baterie 72. mechanizovaného praporu a přispívaly do něj
svými vojáky i další útvary, většinou z naší brigády, ale také z Jinců, Olomouce a Lipníku n./B.
V průběhu svého půlročního nasazení od ledna do července tohoto roku naši vojáci spolu s dalšími
koaličními partnery demonstrovali připravenost Aliance bránit suverenitu členské země NATO a v
případě vyhrocení krizové situace nebo ozbrojené agrese byla připravena bránit suverenitu a územní
celistvost členského státu NATO. Na vojenské základně Adazi, což je mezinárodní vojenská základna
20 km severovýchodně od hlavního města Rigy, působily spolu s českými vojáky také ozbrojené síly z
Kanady, Slovenska, Itálie, Španělska, Slovinska, Černé Hory, Albánie a Polska. Vítejte zpět mezi
námi, borci!
Jitka Ivanová
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13. 9. 2021 – Obnova ploch zeleně sídliště
Na sídlišti dnes započala výměna sušáků prádla v rámci akce „Obnova ploch zeleně sídliště“.
Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme!

19. 9. 2021 – Pocta hasičům v Koryčanech
Dnes naši členové JSDH uctili památku dobrovolných hasičů, kteří
zahynuli v Koryčanech.
Tragická událost v Koryčanech na Kroměřížsku si vyžádala dva
lidské životy. Jednalo se o narušení plynového potrubí v rodinném
domě. V době příjezdu dobrovolné jednotky došlo k výbuchu, při
kterém jeden z dobrovolných hasičů utrpěl vážná zranění, kterým i
přes veškerou snahu zasahujících kolegů podlehl. Druhý ze
zasahujících hasičů byl nalezen pod troskami budovy bez známek
života. Upřímnou soustrast rodinám.
Jitka Ivanová
20. 9. 2021 – Jubileum – 95 let
Nedávno jsme s místostarostkou Hankou
strávily pěkné a zajímavé odpoledne. V
zářijových dnech se dožívá nejstarší občan
naší obce, plukovník v.v. pan Josef Turek,
krásných 95 let. Jsme rády, že jsme se s
kytičkou a menším dárkem mohly přidat ke
gratulantům.
Jeho životní příběh je neodmyslitelně spojen s
historií 20. století. Pan Turek pochází ze
Slezska ze 6 bratrů, jako mladý muž musel
narukovat ještě před 18. narozeninami,
bojoval jako tankista ve 2. světové válce,
pracoval na železnici... Měly jsme možnost
vidět uniformu s mnoha medailemi a
oceněními, dozvěděly jsme se, který prezident mu hodnost vzal a který vrátil, za působení kterého byl
odškodněn. Debata byla rozmanitá, o politice, vztazích, rodině atd.
Pan Turek běžně využívá mobil, díky kterému má nejen spojení se svými blízkými, ale i s kuchařkami
z naší školní jídelny atd.
Mnoho zdraví, sil a spokojenosti přejeme do dalších let!
Pěkné a inspirativní odpoledne to bylo a moc děkujeme za dáreček ze zahrady, který jsme si odnášely.
Jitka Ivanová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Co se dělo 1. září v čísle 18?
Naše zrekonstruovaná, nově vybavená, ale tichá
základní škola opět ožila šveholením dětských hlásků!
O tři čtvrtě na osm se sešly děti z 2., 3., 4. a 5.
ročníku, aby ve slavnostně vyzdobených třídách
zahájily nový školní rok se svými třídními učitelkami.
Všechny žáky přišla přivítat paní ředitelka. Pak
proběhlo nezbytné antigenní testování (všichni byli
negativní☺), děti zavzpomínaly na prázdniny a šly do
školní družiny nebo domů.
V devět hodin se školní svět otevřel i pro našich 16
prvňáčků a jejich rodiče. Již tradičně zahájili nový
školní rok za přítomnosti paní ředitelky, paní
starostky, pana starosty ze Svésedlic a rodičů
prvňáčků. Společně si pověděli o tom, jak se škola za
letní prázdniny změnila a jaké akce nás v novém školním roce čekají. Následně prvňáčci s paní
učitelkou zahájili školní rok tím, že v kouzelné krabici našli třídního maskota trolla Diamanta. Děti si
také vylosovaly svou trollí značku, která je bude provádět celým školním rokem a seznámily se s
prostory školy.
Do ZŠ Přáslavice nastoupilo letos 65 dětí, v 1. ročníku je 16 dětí, do 2. ročníku nastoupilo 13 žáků, ve
3. ročníku je 12 dětí, ve 4. se učí 8 žáků a v 5. ročníku je 16 žáků.
Děti si budou v letošním školním roce kromě moderně vybavených tříd a školní družiny užívat naplno
nového multifunkčního hřiště na školní zahradě.
Zbývá už jen popřát dětem i všem pracovníkům, aby mohli v letošním školním roce nerušeně pracovat
a těšit se ze společně prožitých chvil v kolektivu naší rodinné školy.
Mgr. Eva Fojtíková, Klára Buriánková

Zahájení školního roku – Pirátská show
3. září se konala na zahradě OÚ slavnost u příležitosti začátku školního roku 2021/2022.
Slavnost zahájila úvodním slovem paní ředitelka s paní starostkou. Poté následovala Pirátská show
plná soutěží, tance, písniček a legrace při dobývání pokladu s pirátem Hopsalínem. Děti získávaly od
piráta zlaté dukáty a užily si spoustu zábavy. Všichni s velkým nadšením soutěžili. Ti, kteří měli
11

největší počet mincí, vyhráli dětské šampaňské. Ostatní měli možnost na konci představení směnit
zlatý dukát za balónek.
Moc děkujeme rodičům a dětem za hojnou účast a velký dík patří SRP a všem, kteří pomáhali tuto akci
organizovat☺.
Jana Žižková

Ochrana člověka za mimořádných situací a etická výchova
Děti se nám po prázdninách konečně vrátily do školy a hned v prvním týdnu na ně čekaly dva
projekty. První z nich byl zaměřený na ochranu člověka za mimořádných situací. Každá třída se
připravovala na něco jiného. Prvňáci se seznámili s důležitými telefonními čísly a povídali si o tom,
kdy, jakou pomoc můžeme potřebovat. Druháci a třeťáci si povídali o nebezpečných situacích a o tom,
jak se jim mohou vyhnout, starší děti se ještě učily rozpoznat označení uzávěrů vody, plynu a dalších.
Čtvrťáci a páťáci si procvičovali orientaci ve známém i neznámém prostředí a učili se ošetřovat drobná
zranění. V etické výchově se všichni žáci učili, jak se mají chovat ke svým spolužákům, ale i k lidem,
které tolik neznají. Učili se vhodně komunikovat a reagovat, zvolili si žákovskou samosprávu a
stanovili pravidla třídy, která chtějí dodržovat. Věříme, že všechny dovednosti, které si děti osvojily,
se jim budou v budoucnu hodit!
Magdaléna Piňosová
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Kroužky pro naše žáčky
Před nedávnem se školáci vrátili po dvouměsíčním odpočinku zpátky do školních lavic,
nachystali své aktovky, pouzdra a ostatní školní
potřeby a opět se společně pustili do práce. Stejně
jako v předešlých letech, i v letošním roce čeká
naše žáčky také pestrá nabídka mimovyučovacích aktivit. Od září žáci prvního a druhého
ročníku navštěvují nepovinný předmět anglického jazyka, ve kterém se v průběhu roku seznámí se základními slovíčky a frázemi, naučí se
barvičky, číslice, ovoce a zeleninu, domácí zvířátka a další. Od konce září jsme také spustili
nový kroužek „ICT a logika“, ve kterém se žáci
naučí základní dovednosti v používání ICT techniky, důležité pojmy, tvořit prezentace, referáty,
kvízy, komiksy, práci s textem v různých programech a seznámí se s nebezpečím na internetu a
sociálních sítích. Od října mohou naši žáci také
navštěvovat kroužek „Konverzace v anglickém
jazyce“, ve kterém si rozšíří slovní zásobu, odbourají svůj ostych z komunikace v cizím jazyce, naučí se vhodně reagovat, a to vše pomocí her a v
doprovodu časopisu Play, který bude žákům pomáhat rozvíjet a procvičovat učivo bez strachu z
neúspěchu.
Aneta Žourková, Lenka Tozziová
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
Jak jsme pouštěli draky
Se začátkem nového školního roku jsme ve spolupráci s OÚ
Svésedlice zorganizovali již tradiční drakiádu. Počasí pro akci
bylo přímo nachystané, a tak mohla začít. Sraz byl u MŠ na
sídlišti, kde všechny děti dostaly startovní kartičky a společně
s rodiči se vydali na cestu k letišti. Aby to neměly jednoduché,
plnily po cestě výtvarné, sportovní a paměťové úkoly, za které
bylo odměnou podzimní razítko.
Sešlo se mnoho papírových draků, kteří lítali vysoko i nízko,
někteří rodiče museli vybíhat pro draky do pole až ke
Kocourovci a někteří zase rozmotávat a rozmotávat. No prostě
bylo veselo. Na konci letiště čekalo všechny výborné
občerstvení, připravené panem starostou ze Svésedlic
Lubošem Konarem a dobrovolníky. Rodiče s dětmi mohli
opékat špekáčky, pro děti byl nachystaný čaj, pro dospělé
svařák. Sladkou odměnu napekla paní Marcela Berková. Na
drakiádě jsme také zavzpomínali s bývalými žáky a jejich
rodiči na léta ve školce a seznamovali se s našimi novými dětmi a jejich rodiči. Takže je za námi další
vydařená společná akce a začínáme plánovat Světýlkovou slavnost, která se bude konat v listopadu.
Olga Michalíková
Projektový den v pevnosti poznání Olomouc
Dne 15. 9. se děti z naší mateřské školy zúčastnily projektového dne v rámci projektu „Učíme se pro
život“. Tento výukový program pod názvem „Voda v jednom kole“ byl určen především pro
předškoláky. Cílem tohoto programu bylo děti seznámit se skupenstvím vody a koloběhem vody v
přírodě. Projektový den jsme zahájili již ráno během ranních koutků, kdy měly děti možnost provádět
různé pokusy s vodou jako např.: „Co se potopí a co ne“ nebo „Čím obarvíme vodu“.
Program byl rozdělen do dvou částí. V první části děti pozorovaly akvária a makety, určovaly, kde
voda pramení a kudy teče, seznamovaly se s drobnými živočichy žijícími v řece a v jejím okolí. Dále
se děti zdokonalovaly ve schopnosti spolupracovat při hře „Na řeku“, kdy se z jedné kapičky vody
proměnily v jednu velkou kapku a následně proplouvaly opakovaně korytem řeky a řešily společně
různé překážky a úkoly. Během dalších her se děti dozvěděly, kde všude se s vodou mohou setkat, což
bylo pro mnohé z nich překvapením. Jako doprovodný program bylo pro děti nachystáno promítání v
planetáriu, kde se seznámily s planetami, pozorovaly souhvězdí a dozvěděly se o výpravách člověka
do vesmíru.Výlet se nám vydařil na 1*. Počasí nám přálo, děti byly nadšené, aktivně se po celou dobu
do programu zapojovaly a odnesly si spoustu zážitků a nových informací☺.
Daniela Skopalíková, DiS.
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F K I N FO R M U J E …
Ženský fotbal v Přáslavicích

Počátkem prázdnin se objevili zástupci
Sigmy Olomouc se žádostí, zda by mohly na
našem hřišti trénovat a hrát mistrovské
zápasy děvčata Sigmy Olomouc. Skončilo
jim hostování v Grygově, a tak hledali „nový
domov“ pro své mužstvo, které hraje II. ligu.
Prohlédli si celý náš sportovní areál včetně
rozhledny, která jim nejvíce imponovala
kvůli možnosti natáčení záznamů z utkání.
Rozešli jsme se s tím, že celá záležitost je
otevřená, neboť je čekalo ještě jednání v
Tršicích se zástupci místní tělovýchovné
jednoty. Za dva dny bylo rozhodnuto.
Lepší dopravní dostupnost z Olomouce, možnost natáčení zápasů z terasy rozhledny, možnost
občerstvení přímo na hřišti. To byly tři hlavní důvody, proč se Sigma rozhodla pro Přáslavice.
Problém nastal až později, když jsme řešili obsazenost našeho hřiště. Sigma požadovala na tréninky 4
dny v týdnu + mistrovská utkání o víkendu. Nemohli jsme přehlédnout naše hasiče, kteří přes léto
rovněž několikrát v týdnu trénují na soutěže. Nakonec jsme dali hlavy dohromady a sestavili
vytíženost hřiště.
A tak je v některých dnech možnost na hřišti vidět v jednom rohu hasiče, jak provádí útok s vodou, ve
druhém rohu trénují ženy Sigmy a ve třetím koutku hřiště trénují naši muži.
S odstupem času si Sigma pochvaluje účinkování u nás. Nebyli zvyklí na takovou diváckou kulisu při
mistrovských zápasech.
Na prvním zápase hostila děvčata Fotbalový klub Praha. Vyhrála 3:1 za podpory hlasité trubky a téměř
200 spokojených diváků.
Ve druhém zápase za chladnějšího
počasí přijelo Brno-Líšeň. Sigma měla
čtyři hráčky zraněné a na hře to bylo
znát. Brno se ujalo vedení, ale děvčata
ze Sigmy to nevzdávala. Za mohutného
povzbuzování 150 diváků a hlasitého
troubení dokázala výsledek otočit a
zaslouženě vyhrála 2:1.
Mě už jen zbývá pozvat na další zápasy
Sigmy fotbalové fanoušky, kteří ještě
neokusili báječnou atmosféru ženského
fotbalu.
František Beláček, předseda FK Přáslavice
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A NĚCO NAVÍC…
SMUTNÉ VÝROČÍ
Ani se tomu nechce věřit, 4. 9. 2021 je pro mne ten nejtemnější den v životě,
kdy uplynul rok od úmrtí mého syna Lukáše Dočkala, dobrého člověka a skvělého
kamaráda. Známí kamarádi a kamarádky přišli v den jeho výročí zapálit svíčku a
zavzpomínat u obchodu. Děkuji i některým účastníkům, kteří se podíleli i se
mnou přineseným občerstvením. A dále děkuji mé dceři Markétě, která na
Facebooku umístila velmi dojemné video, které nenechalo ani jedno oko bez slz.
Všem, kteří nezapomněli, upřímně děkuji.
Jiří Dočkal
V kapli sv. Rocha v Přáslavicích se uskuteční vzpomínková mše svatá za Lukáše
v sobotu 16. 10. 2021 v 17.30 hodin.
TRŠICKO
Pokračování z předminulého čísla 3/2021…
Víte, že nedaleká obec Tršice byla již roku 1526 povýšena na městečko? To znamená, že v roce 2026
budou slavit výročí 500 let městečkem. První zmínka o Tršicích pochází z roku 1282. V Tršicích se
nachází zámek, kdysi dávno zvaná gotická tvrz. Zřejmě již ze začátku měl funkční padací most. Nyní
je již pevný, s dvěma podloubími, pod kterými jsem v červnu roku 1985 zapíjel s fotbalisty Tršic
svobodu a druhý den se ženil. Asi tři metry vysoký most nám žákům páté třídy posloužil k seskokům
dolů, když jsme se nudili těsně před začátkem vyučování. Na zámku byla pro nás zřízena jedna učební
místnost, kde vedly do prvního patra původní staré dřevěné točené schody. Ve třídě nebyl zaveden
elektrický zvonek. O to více jsem se vždy těšil na konec hodiny, a hlavně na to, když paní učitelka
Vaculíková zapomněla zazvonit. Proč? Zvonilo se tehdy kravským zvoncem a já, který seděl za trest, a
ještě s holkou Zdenou Kolářovou v první lavici, abych byl na očích a nezlobil, měl nepsané právo
doslova energicky zařinčet, až se to rozléhalo celým hradem a ukončit tak hodinu. I když to byla tvrz,
říkalo se vždy třeba: „Jdu na oběd na hrad“. Protože tam byla školní jídelna. Dnes se tam nachází ve
stejném místě krásné muzeum. Ještě pod naší třídou v přízemí se říkalo, že prý je hladomorna. Byla to
taková zasypaná díra smetím a nepořádkem. Vše ale bylo vyklizeno a když jsme měli sraz po 35 letech
ze školy, byli jsme se tam podívat. Velká, nádherná, původní, celá kamenná hladomorna ze
středověku. Vede od ní tajná, asi 3 km dlouhá chodba, směr Zákřov, Velký Újezd, ke kamenné boudě,
kde bývají každý rok setkání na Silvestra. Bohužel, chodba je stářím nefunkční a z velké části
zasypaná. V Tršicích je také veliký, asi 50 m vysoký kostel. Byl stavěn roku 1904-1906 a toho roku
také vysvěcen. Dokonce moji rodiče vlastnili fotku, kterou jsem viděl, předešlého starého kostelíka,
který svojí velikostí odpovídal současnému kostelu ze sousedních Doloplaz. Tršický kostel je vnitřně
na vesnické poměry krásně a bohatě zařízen a vyzdoben. Na staré fotografii necelých 120 let již není
vidět hřbitov v těsné blízkosti kolem kostelíka, jak bylo od pradávna zvykem. Začátkem sedmdesátých
let, jako dítě se starším bratrem, jsme pomáhali ve výšce asi 17 m na lešení při opravě fasády tršického
kostela. Sklidili jsme za to uznání místního faráře pana Tabacka a obdiv starých pobožných babek z
Tršic. Tršice mají také kapličku směrem k Penčicím, ke které se váže zajímavá pověst.
Tršice jsou známá chmelařská oblast a pivo Holba je částečně i z tršického chmele. Dokonce mně
pověděl i jeden ze zaměstnanců, který pracoval v Tršicích, ale bydlí v Přáslavicích, že když byl
nedostatek vyhlášeného žateckého chmele na vývoz, tak byl použit chmel tršický, který byl ještě
kvalitnější než žatecký, ale neměl takové jméno ve světě.
Zakladatel moravského chmelařství v Tršicích byl Hynek Florýk. Jeho pokračovatel byl tršický občan
profesor Mikuláš Klapal. Oba mají na svých domech pamětní desku. Pana Klapala jsem znal osobně, a
i když byl velmi pokročilého věku, překypoval někdy humorem, aby mě pozlobil. Na chmelovou
brigádu jezdili do Tršic chlapci a děvčata. Já se ho vždy ptal, protože to věděl jako první, kolik přijede
děvčat, abychom s kamarády mohli s nimi randit. On se zamyslel a s vážnou tváří pověděl: „Letos je to
Jirko špatný, přijede 110 chlapců a jen 25 dívek.“ A na chvíli si vychutnal moje zklamání. Pak se
rozesmál a říká: „Je to dobrý, protože je to opačně.“
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Zřejmě až na jaře zkusím domluvit prohlídku zámku a blízkého okolí i s odborným výkladem.
A tady jsou nějaké moje básně:
Na Tršicku se chmel rodí,
dobře se mu daří,
a z něj pivovary
chutné pivo vaří.

Tršické kaštany na obě strany posázené,
kdysi jsem tam chodíval
a milou vodíval, teď už ne, ale ne…

PS: Protože kaštanová alej, která tam stála minimálně 70 let, byla vykácená. Prý nemocné stromy.
Jako školák jsem se umístil ve sběru kaštanů se 103 kg na 2. místě. Školní sběr vyhrál Petr Procházka,
měl asi o 5 kg více.
Jiří Dočkal
Hynek Florýk

prof. Mikuláš Klapal

Heraldická malba na zámku

Tršický zámek

Kostel Narození Panny Marie

ZŠ a MŠ Tršice
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SPONZOR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ŘÍJEN

LISTOPAD

Václav Langer
Jiřina Zbořilová
Jan Glauder
Věra Gujdanová
Jozef Rožman
Svatava Bartoňková

92
89
86
82
70
65

Drahomíra Audyová
Karla Kadlčíková
Evženie Opletalová
Jozef Hrin
Vladimír Menšík
Jana Burešová
Vladimíra Hrnčířová

88
81
81
80
75
75
65

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

☼ Stella Jahnová
☼ Jiří Macháček

☼ Hubert Calábek
☼ Julie Nevtípilová
Vítáme nové občánky!

PLÁN AKCÍ
neděle
sobota
sobota
čtvrtek
sobota

10. 10.
16. 10.
30. 10.
11. 11.
20. 11.

V O B C I N A: ŘÍJEN – LISTOPAD
Letem muzikálovým světem
Vítání občánků
Halloween
Den veteránů
9. běh sv. Kateřiny

Obec
Obec+ZŠ
SRP při ZŠ a MŠ
Obec+ZŠ
Obec+J. Bronec
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