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ÚVOD 

Strategické plány rozvoje jsou ve vyspělých zemích novým typem programových dokumentů 

regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii 

rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být 

komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. 

Strategický plán je dlouhodobým dokumentem, který se nemůže omezit pouze na jedno volební 

období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu.  

Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým a plánovacím dokumentem 

obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Aby měl tento dokument zaručenou 

validitu, měl by vznikat v partnerském dialogu mezi veřejnou a privátní sférou, zohledňovat 

aktuální problémy a výchozí situaci v obci i přání či záměry nejen volené místní samosprávy, ale 

i občanů, podnikatelů, či majitelů pozemků. Zjednodušeně řečeno se jedná o definování toho, 

čeho chce obec v blízké budoucnosti dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se 

však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a 

aktualizován.  

Program rozvoje obce Tršice aktualizovaný na období 2014 – 2020 je dokument, v němž jsou 

definovány hlavní rozvojové priority obce a navržené aktivity, kterými by měly být stanovené 

rozvojové priority realizovány v praxi. Strategický dokument stanovuje také optimální časový 

plán, predikci finančních objemů a doporučené zdroje financování jednotlivých aktivit. Právě 

dlouhodobé plánování napomáhá efektivně využívat finanční prostředky z vlastního rozpočtu, 

fokusovaně vyhledávat a používat dotační prostředky a koordinovaně realizovat konkrétní 

rozvojové aktivity obce.  

Tento programový dokument byl vytvářen v úzké součinnosti s představiteli samosprávy 

obce a je otevřený reflexi podnětů, návrhů a připomínek z řad nejširší veřejnosti. Spolupráce na 

průběžném modelování a usměrňování strategického rozvojového dokumentu v širokém plénu 

je základním předpokladem pro to, aby byly rozvojové aktivity následně realizovány 

konsensuálně a za všeobecné podpory obyvatel obce Tršice. 

Program rozvoje obce Tršice 2014-2020 byl vytvořen podle metodiky tvorby programu 

rozvoje obce, zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky v rámci projektu 

„Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ 

(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.      
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I. ANALYTICKÁ ČÁST 

1. Charakteristika obce 

1.1. Identifikační údaje obce 

Oficiální název:    Obec Tršice 

Sídlo Obecního úřadu:   Tršice č.50, 783 57 

IČ / DIČ:      00299588 / CZ00299588 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Olomouc 

Obec s rozšířenou působností:  Olomouc 

Okres (NUTS 4):    Olomouc 

Kraj (NUTS3):    Olomoucký kraj 

Vyšší územně správní celek (NUTS2): Střední Morava 

Katastrální plocha (ha):   2 504 

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 1648 

Nadmořská výška (m n.m.):  324 m.n.m. 

Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 17°25′37″ E, 49°32′28″ N 

 

1.2. Znak obce 

Modrý štít je rozdělen na dvě části dvěma stříbrnými příčnými 

„štrychy“. V horní polovině vyrůstá z dělení půl zlaté orlice doprava 

obrácené (i se zlatým jazykem), v dolní polovině je rovněž zlatá, 

doprava obrácená žabka. 

Ves, doložená od r. 1251, byla povýšena na městečko králem 

Ludvíkem na žádost Jiřího Žabky z Limburka dne 22. ledna 1526. 

Zároveň byl městu dán i znak připomínající jméno vrchnosti (Žabka). 
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1.3. Poloha obce 

Obec Tršice leží v jihovýchodní části okresu Olomouc. Celý katastr Tršic náleží horopisně 

k Nízkému Jeseníku. K obci Tršice přísluší další obce v blízkém okolí, a to Lipňany, Hostkovice, 

Přestavlky, Vacanovice a Zákřov. Od okresního města Olomouce jsou Tršice vzdáleny vzdušnou 

čarou 13 km a 16 km (směrem přes Velký Týnec) nebo 16 km (směrem přes Doloplazy) po 

silnici. Blíže k Tršicím ale leží druhé centrum oblasti, město Přerov. Přerov je vzdálen 10 km jižně 

vzdušnou čarou a 14 km po silnici. Nejbližší železniční stanice je v Přerově. Obec je součástí 

mikroregionu Bystřička. 

 

zdroj: www.cuzk.cz  

Katastr Tršic tvoří nepravidelný obrazec protažený ve směru severojižním. Jeho největší 

délka v rovnoběžném směru je 3,650 km a největší šířka ve směru poledníkovém 6,035 km. 

Rozloha katastru obce je 14,09 km2, tj. 0,97% rozlohy okresu Olomouc. (Rozloha všech katastrů, 

příslušných k obci Tršice, činí 25,03 km2, což je 1,72% rozlohy okresu Olomouc.) 

Tršická pahorkatina vyplňuje celý katastr obce, i když sama je podstatně rozlehlejší. Na 

území Tršic dosahuje Tršická pahorkatina maximální výšky 364,8m n.m., v severovýchodní části 

a tento bod leží na katastrální hranici. Nejnižší bod se nachází v jižní části v místě, kde říčka 

Olešnice protíná katastrální hranici a má hodnotu 252,5m n.m. Střední výška odpovídá hodnotě 

295,7m n.m. Střední sklon Tršické pahorkatiny je 2°49´. I když relativní převýšení činí 112,3m, 

rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným domem je jen 45m. 
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1.4. Historie obce 

První věrohodná písemná zpráva o tehdejší vesnici pochází až z 2. pol. 13. stol., což je 

vzhledem k stáří mnohých středomoravských sídlišť doba relativně mladá a právem proto 

můžeme předpokládat, že počátky Tršic sahají před rok 1282, kdy je vesnice poprvé zmíněna v 

historických pramenech. Z analogického vývoje v sousedství můžeme vyslovit domněnku, že 

výše položená zvlněná oblast Tršické pahorkatiny byla patrně trvale osídlena později než 

sousední Hornomoravský úval. O starobylosti osady vypovídají dva nepřímé důkazy. Prvním je 

půdorys takzvané okrouhlice, charakteristický pro vesnice staršího založení. Druhým dokladem 

je patronymické místní jméno Tršice, vzniklé příponou -ice k osobnímu jménu Trch či Trš (od 

Trpimír, Trpen, Trpíč apod.). Podle tohoto výkladu by Tršice byly osadou, v níž žili lidé Trchovi či 

Tršovi.  

První písemná zpráva o Tršicích je z r. 1282 a je spojená se jménem Oneše z Tršic. Roku 1526 

jsou již Tršice uváděny jako městečko. Starého data jsou i první zmínky o škole (1622) a kostele 

(1374), který byl dvakrát vypálen (1642 Švédové, 1758 Prusové) a dnešní stavba je z let 1905-

1906. Středověká tvrz nad obcí byla v r. 1568 přestavěna na renesanční zámek. Významnou 

úlohu v hospodářském životě Tršic měly rybníky, kterých se uvádí (1694) celkem 6 a ke 

stejnému datu je i první zmínka o chmelnicích, které ale postupně zanikaly. Novodobá historie 

tršického chmelařství je spojena s rokem 1861, kdy místní rolník Hynek Floryk ve spolupráci s 

významným chmelařským odborníkem prof. Janem Lamblem vysadil první chmelnici a jeho 

úspěchy vedly k rychlému zakládání chmelnic v Tršicích i okolí. V r. 1883 se ustavil Chmelařský 

spolek pro Tršice a okolí, který hájil zájmy chmelařů, měl vlastní pokusnou chmelnici a díky jeho 

podpoře byla v roce 1927 postavena moderní budova Zemské odborné zemědělsko-chmelařské 

školy v Tršicích. Rozvoj chmelařství od konce 19. stol. příznivě ovlivňoval rozvoj zemědělství 

i hospodářského života na Tršicku.  

V r. 1869 vzniká pošta, 1870 záložna, která patřila k velmi úspěšným peněžním ústavům a 

podporovala další hospodářský i kulturní život kraje. V r. 1903 vzniká družstevní mlékárna a 

roku 1924 družstevní pekárna. Ekonomický rozmach se projevil i bohatým životem kulturním a 

společenským, významný byl především hudební život obce. Jeho vyvrcholením-vedle řady 

významných hudebníků-bylo nastudování Smetanovy Prodané nevěsty v Tršicích místními 

ochotníky v r. 1928 (zásluhou tršického rodáka, profesora brněnské konzervatoře Maxmiliána 

Koblížka). Po roce 1993 zasáhl i zdejší oblast celosvětový přebytek chmele. 

Další zajímavou kapitolou z historie je téměř tříleté ukrývání čtyřčlenné židovské rodiny v 

Tršicích a okolí, jaké nemělo v tehdejším protektorátě Čechy a Morava obdoby, přesto však 

upadlo téměř v zapomenutí. Dne 16. května roku 2000 předala slavnostně v obřadní síni 

tršického zámku velvyslankyně Izraele čtyři vyznamenání hrdinům, kteří se za 2. světové války 

nejvíce podíleli na záchraně židovské rodiny Wolfových. 
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V  Tršicích je také několik nemovitých památek regionálního a místního významu:  

 V Tršicích se nachází  zámek, trojkřídlá patrová budova kolem nevelkého nádvoří. V 

současné době je v něm umístěn obecní úřad, obřadní síň, vesnické muzeum a místní 

knihovna. Roku 1984 byla na zámku v Tršicích objevena nástropní heraldická olejomalba, 

která byla restaurována a významně obohatila jeho interiér. 

 Místní vesnické muzeum  se nachází ve třech místnostech v přízemí zámku. 

Exponáty obsahují dobový nábytek, oblečení, množství dokumentů, fotografií a 

podrobnou novodobou historii chmelařství a zemědělství s řadou unikátních 

hospodářských předmětů. Muzeum slouží i okolním obcím a řada jejich občanů také 

darovala předměty do sbírek. Mimořádně zajímavé jsou pro návštěvníka předměty 

spojené s novodobou historií tršického chmelařství a zemědělství, které dokládá řada 

unikátních předmětů. Další exponáty představují dobový nábytek, oblečení či množství 

dokumentů. Samostatnou historickou část tvoří výstavka Tršice ve fotografii. 

 Kostel narození Panny Marie - sakrální architektura vystavěna na obdélném půdorysu s 

půlkruhově ukončeným kněžištěm, krytá valbovou střechou, na hřebenu polygonální 

sanktusník. Fasády prolomeny půlkruhově zaklenutými a kruhovými okny s profilovanými 

šambránami, členěny pilastry a vpadlými výplněmi. V průčelí hranolová věž ukončená 

cibulovou střechou, ve vrcholu makovice s křížkem. V podvěží půlkruhově zaklenutý vstup 

s kamenným portálem a pilastry po stranách. K závěru přiléhá pravoúhlá přístavba 

sakristie, sochy sv.Václava a anděla s dítětem, umístěné v půlkruhově zaklenutých nikách, 

akcentují boční fasády. Novobarokní kostel postaven v letech 1905-1906. 

 Kaple sv. Kunhuty - Kaple na obdélném půdorysu s odsazeným závěrem krytá sedlovou 

střechou, nad závěrem zvalbenou. V průčelí segmentový vstup, trojúhelníkový štít 

převyšuje střechu. Kaple prosvětlena půlkruhově zaklenutými okny ve špaletách, v závěru 

segmentově ukončená nika. Profilovaná korunní římsa neprobíhá ve štítovém průčelí. 

Drobná sakrální architektura z 19.století. 

 

V katastru obce byla v minulosti umístěna celá řada dalších významných památek: 

 Rodný dům obnovitele tršického chmelařství Hynka Floryka (1834-1921), č.p. 41 

 Barokní fara č.p. 45, přestavěná v r. 1846 

 Secesní náhrobek rodiny Dostálovy na místním hřbitově 

 Soubor soch – sv. Cyril a sv. Metoděj před kostelem (dílo místního sochaře Čeňka Palíka) 

 Boží muka u hřiště „Na kopci“ 

 Kříže:  

- u silnice na Vacanovice 

- dřevěný v místní části Chaloupky (19.století) 

- barokní u silnice do Lazník (1749 

- na místním hřbitově (1857) 

- u silnice směrem na Doloplazy (1909) 
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2. Sociálně ekonomická analýza 

Analytická část hodnotí vývoj a stav jednotlivých význačných ekonomických, kulturně-

historických, společenských, ekologických a dalších ukazatelů a jevů a na základě rozboru těchto 

ukazatelů odhaluje příčiny a důsledky jejich vývoje. Jedná se o stěžejní výchozí část každého 

rozvojového dokumentu, na jejímž základě jsou definovány hlavní rozvojové priority obce. 

2.1. Obyvatelstvo 

Demografický vývoj 

V roce 1990 žilo v obci 2770 obyvatel, nicméně hned počátkem 90.let došlo k razantním 

změnám: v rámci procesu sebeurčení některých místních částí, vedeného místními skupinami 

obyvatel, se v roce 1991 osamostatnila obec Doloplazy (v severní části katastru Tršic) s více než 

1100 obyvateli a v roce 1992 se oddělila obec Suchonice (jihozáp.) se svými 170 obyvateli. Od 

roku 1993 (1484 obyvatel) je ale patrný trend trvalého pozvolného růstu počtu obyvatel.  

K 31. prosinci 2013 žilo v obci celkem 1648 obyvatel. Pokud bychom tento počet vztáhli na 

výchozí podmínky z roku 1993 (leden), dosahuje indexovaný počet obyvatel hodnoty 111%. 

Z tohoto výsledku lze vydedukovat, že obec Tršice nabízí přátelské prostředí pro běžný život a je 

z pohledu migrace obyvatelstva atraktivním cílem. 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Věková struktura 

Dle posledního sčítání lidu bylo věkové složení v obci ke dni 26.3.2011 následující: 

 dětí a mládeže do 19 let žilo v obci 331 (21% obyvatel obce) 

 obyvatel v produktivním věku 20-59 let žilo v obci 878 (56% obyvatel obce) 

 seniorů nad 60 let žilo v obci 363 (23% obyvatel obce) 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

Věková struktura obyvatel obce je rozložena vyrovnaně. Pozitivní informací z analýzy věkové 

struktury pro rozvojové plánování v obci je silná skupina osob ve věku 20-39 let, tedy ve věku 

obvyklého zakládání rodin. Lze proto předpokládat postupně rostoucí počet narozených dětí a 

celkové „omlazení“ obce, ve střednědobém horizontu posílení ekonomicky činné skupiny 

občanů Tršic. Úkolem pro volenou reprezentaci je připravit pro nastupující mladou generaci 

takové podmínky k životu v obci, aby měla motivaci k tomu v obci zůstat a neopouštět ji 

z existenčních důvodů.  

Při porovnání s věkovou strukturou obyvatelstva zjištěnou při sčítání lidu v roce 2001 je 

zřejmé, že dochází k růstu počtu skupiny obyvatel důchodového věku. Tento fakt je rovněž 

signálem pro vedení obce, aby dokázalo aktivně pracovat se seniorskou věkovou kategorií 

v obci.  
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Vzdělání 

Podle výsledku Sčítání obyvatelstva 2011 dosáhlo v Tršicích mezi obyvateli staršími 19 let 

nejvíce obyvatel středoškolského vzdělání bez maturity 475 (30%) a úplného středního 

s maturitou 393 (25%). Pouze základní vzdělání nebo bez vzdělání je dospělých 245 (16%) a 

vysokoškolským vzděláním disponuje 128 (8%) obyvatel. Toto rozložení vzdělanostní struktury 

reflektuje zejména hlavní hospodářské zaměření obce z minulosti na zemědělskou výrobu a 

není v obcích podobného typu ničím neobvyklým. 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Sociální situace 

Národnostní struktura obyvatel Tršic, jak ji nabídly výsledky sčítání z roku 2011, je poměrně 

homogenní- pokud budeme abstrahovat téměř 27.6% odpovědí „neuvedeno“, pak dominuje 

národnost česká s 56,1% , následována moravskou s 12,2%. Národnostní menšiny v Tršicích jsou 

Slováci s 0,7%-ním zastoupením, dále Němci 0,12% a Ukrajinci 0,06%. 

Data ze sčítání neumožňují kvalifikovaně posoudit náboženské vyznání obyvatel pro vysoký 

počet odpovědí „neuvedeno“ 762 (téměř 48%). Mezi věřícími, kteří se hlásí k některé církvi či 

náboženské společnosti, je dominantní podíl obyvatel římskokatolického vyznání (270 z 302, tj. 

téměř 90% z této skupiny). 
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Spolková a komunitní činnost 

V obci Tršice působí i několik spolků a sdružení obce, které se starají o zájmovou a 

společenskou činnost občanů ve volném čase. 

   

a) Český zahrádkářský svaz v Tršicích – založen v roce 1958; zájmové sdružení pěstitelů 

s velmi pestrou a různorodou činností 

b) Český svaz chovatelů – Krajská organizace Olomouckého kraje má sídlo v Tršicích  

c) Český svaz včelařů – základní organizace v Tršicích, založena v roce 1995 

d) Myslivecké sdružení/ Honební společenstvo Tršice - Zákřov – vznik v roce 1992; péče o 

zvěř a honební činnost 

e) INCITÁT – občanské sdružení chovatelů, jezdců, milovníků koní a sympatizujících  

f) Sbor dobrovolných hasičů – založen v říjnu 1896 

g) Klub aktivních seniorů Tršice – občanské sdružení vzniklo v roce 2011 

h) Chrámový sbor Chorus Marianum – pěvecký sbor působící při kostele Narození Panny 

Marie v Tršicích; nositel hudebních tradic obce Tršice 

i) Mažoretky TRIXIE – skupina založená v září roku 2011; v současnosti 32 dětí tvoří 2 

skupiny ve věku od 5 do 13 let. 

j) TJ Tršice – fotbalová družstva: muži, ženy, žáci, mladší a starší benjamínci. 

k) S.L.H. EVEREST TRŠICE – oddíl ledního hokeje; pravidelný účastník a několikanásobný 

vítěz Olomoucké hokejové ligy.  

 

 

2.2. Hospodářství  

Podle údajů z registru ekonomických subjektů má v obci sídlo 322 ekonomických subjektů, 

mezi nimiž je 1 objekt místní samosprávy, 1 školská příspěvková organizace, 1 honební 

společenstvo, 1 církevní subjekt, 1 zdravotnické zařízení, 11 občanských sdružení a spolků, 23 

obchodních společností (22 s.r.o. + 1 a.s.), 9 zemědělských podnikatelů a převážná většina (267) 

osob samostatně výdělečně činných. Nejčetněji jsou podnikatelské subjekty zastoupeny ve 

službách a obchodu, hodně živnostníků se věnuje drobné řemeslné činnosti. 

Z pohledu počtu pracovníků jde především o mikropodniky, ve kterých převážně pracuje do 

5 zaměstnanců. Největšími zaměstnavateli v obci je společnost Alfanametal, a.s. a Tršická 

zemědělská akciová společnost (bývalé JZD). Zbývající ekonomické subjekty vykonávají svou 

činnost bez zaměstnanců (většinou jako samostatní živnostníci). 

Míra podnikatelské aktivity v obci Tršice- ukazatel vyjádřený prostřednictvím počtu 

podnikatelů-fyzických osob na 1.000 obyvatel- dosahuje hodnoty 196, což zhruba odpovídá 90% 

krajského průměru. 
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Daňové příjmy obce přepočtené na 1 obyvatele za rok 2013 dosáhly hodnoty 11.269,-Kč. 

Krajský průměr (2012) je 10.226 Kč, tedy obec Tršice v tomto parametru dosahují 110% 

průměru Olomouckého kraje. 

Míra ekonomické aktivity (tj. podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu 

obyvatel starších 15 let) v obci Tršice (57,9% v roce 2011) je nepatrně vyšší, než hodnota tohoto 

ukazatele za celý Olomoucký kraj (56,5%). Mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem výrazně 

převažují zaměstnanci (567) nad živnostníky (81) a zaměstnavateli (27). 

 

Zemědělství 

Podle aktuálních údajů z katastru nemovitostí je více než 570 hektarů (40,5% rozlohy) 

evidováno jako orná půda, dalších více než 49 hektarů (3,5%) tvoří zahrady a ovocné sady a 

zhruba 50 hektarů (3,5%) chmelnice.  

Souhrnná výměra zemědělské půdy obhospodařované zemědělskými podnikateli činí cca 

500ha, což představuje téměř 85% z plochy zemědělské půdy evidované v katastru nemovitostí. 

Mezi obhospodařovanými kulturami na zemědělské půdě převažuje orná půda (cca 40,5%), 

zbylá část je obhospodařována jako chmelnice (3,5%) a travní pozemky (necelá 3%). 

 

Chmelařství 

S obcí Tršice je úzce svázána jedna ze specifických zemědělských činností – chmelařství. V 

minulých stoletích se pěstoval chmel na Moravě velmi roztroušeně, zejména kolem klášterů a 

panských statků. Až v roce 1861, kdy Hynek Florýk založil první chmelnici na pozemku za svým 

domem, začalo tzv. novodobé moravské chmelařství v oblasti, která podle městečka Tršice 

dostala později oficiální název - Tršická chmelařská oblast. 

Tršická chmelařská oblast vlastně vznikla, podobně jako chmelařské oblasti v Čechách, 

dlouhodobým vývojem a dá se říci jakousi přirozenou rajonizací, která vyústila v oblast, kde se 

dá pěstovat velmi kvalitní chmel. Plochy chmele měly na Tršicku vzestupný trend. Tak např. v 

roce 1902 byla plocha chmelnic již 867 ha. Tršické chmelařství však mělo i svá úskalí, kdy stálo 

na pokraji záhuby a to poprvé za první světové války, poté v třicátých letech v době 

hospodářské krize a dále v době okupace, kdy bylo na Moravě pouhých 75 ha chmelnic. 

Dokonce počátkem roku 1950 bylo na Moravě jen 60 ha chmelnic, po tomto roce byla zase 

výměra chmelnic postupně navyšována až na 1135ha v roce 1990. 
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Význačné osobnosti Tršického chmelařství: 

Hynek Florýk - zakladatel moravského chmelařství; starosta obce a poslanec 

zemského moravského sněmu; zavedením pěstování chmele postavil 

mezník v hospodářském životě Tršic a širokého okolí. V r. 1883 byl 

založen Chmelařský spolek pro Tršice a okolí, který byl později změněn 

na Zemský chmelařský spolek pro markrabství moravské v Tršicích. 

Hynek Florýk byl předsedou spolku do roku 1899, kdy odešel do penze. 

prof. Mikuláš Klapal – učitel a ředitel Zemědělské školy v Tršicích, která za jeho působení byla 

změněna na odbornou rolnicko - chmelařskou školu. V roce 1953 přispěl 

také k založení stanice Výzkumného ústavu chmelařského v Tršicích. 

Činností v uvedených chmelařských stanicích došlo prostřednictvím jeho 

osoby k užšímu spojení školy s chmelařskou praxí. Tršickému chmelařství 

přispěl především po skončení po skončení druhé světové války, kdy byl 

pověřen obnovením za války těžce poškozené výroby chmele na Tršicku. 

 

Lesnictví 

Lesní porosty tvoří zhruba 42% plochy katastru obce Tršice, přímo u obce začíná souvislý pás 

lesů, který se táhne severovýchodním směrem přes celý vojenský výcvikový prostor Libavá. 

Lesní pozemky jsou umístěny zejména ve východní polovině katastru obce a jsou přirozeným 

krajinotvorným prvkem mírně se vlnícího podhůří Oderských vrchů, které zasahuje svými 

výběžky až k obci Tršice. Lesní porosty jsou obhospodařovány jednotlivými vlastníky s dohledem 

odborného lesního hospodáře. Největším subjektem, vykonávajícím lesní hospodářství na 

území katastru obce, je státní podnik Lesy ČR. Sdružené hospodaření (lesní družstva) se 

v Tršicích nevyskytuje. 

Obec má v majetku lesní pozemky o celkové výměře 51,6 ha. Právo hospodařit v obecním 

lese vykonává obec svými vlastními (případně smluvně zajištěnými) pracovníky.  

Dřevinná skladba lesních porostů je smíšená. Nejčastěji je ve zdejších lesích vidět buky, 

duby, smrky a borovice.  

 

Trh práce 

Podle nové oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a 

okresů počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Za nezaměstnané osoby se 

považuji tzv. dosažitelní uchazeči. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou 
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bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidování 

nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijeti zaměstnání.  

Registrovaná míra nezaměstnanosti v obci Tršice se pohybuje okolo 8-9%, což zhruba 

odpovídá analogickému údaji v celokrajském měřítku (míra registrované nezaměstnanosti v 

Olomouckém kraji k 31.12.2013 byla 9,79%). Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v obci 

byl k rozhodnému dni posledního Sčítání lidí, domů a bytů (tj. k 26. 3. 2011) 78. V obci jsou ke 

dni zpracování evidovaná 3 volná pracovní místa ve dvou pozicích.  

Téměř všichni ekonomicky aktivní obyvatelé musí za prací dojíždět. Údaje o vyjížďce do 

zaměstnání ze SLDB 2011 tuto skutečnost sice nepotvrzují (pouze 402 vyjíždějících z celkového 

počtu 691 zaměstnaných osob), avšak lze je využít pro hodnocení struktury vyjíždějících podle 

místa zaměstnání. Největší část obyvatel dojíždí za prací především do regionálních center 

(Olomouc, Přerov). 

 

2.3. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

A) Zásobování pitnou vodou 

V obci Tršice je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce, byl postaven 

v letech 1985 – 1994 a v současné době je kompletní a je na něj napojeno asi 90 % obyvatel. 

Zdrojem vody je studna u potoka Pazdernice o vydatnosti 6,2 l/s + ČS, odkud je voda 

čerpána výtlačným řadem DN 150 délky 2 040 m do zemního VDJ Tršice 500 m3 (325,00 – 

320,00). Ve vodojemu je voda upravována zařízením pro odstranění radonu a dále je hygienicky 

zabezpečena dávkováním chloru. Z tohoto vodojemu je pak obec zásobována gravitačně v 

jednom tlakovém pásmu.  

Veřejný vodovod v obci Tršice není součástí žádného systému skupinového vodovodu. Jedná 

se o systém s jedním zdrojem vody. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu 

budou dobyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren. Minimální množství vody pro 

obec Tršice je v době krizového zásobování na první dva dny 7,745 m3/d. Na další dny je to 23,2 

m3/d. 

V současné době je vydané stavební povolení na výstavbu vodovodů ve všech místních 

částech Tršic. Plánovaná realizace těchto vodohospodářských staveb je v roce 2015, pokud se 

podaří zajistit potřebné (dotační) finanční krytí. 
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B) Kanalizace a čištění odpadních vod 

  V r. 1989 byla dokončena úprava toku Olešnice. Jako obtok po dobu stavby byla 

vybudována kanalizace z ŽB trub DN 1 200 v celkové délce cca 7 000 m, která měla výhledově 

sloužit jako kmenová stoka jednotné kanalizace. Od tohoto úmyslu se odstoupilo z důvodů 

špatného technického stavu stoky (netěsná, objekty na kanalizaci nebyly provedeny dle platné 

ČSN). V obci jsou vybudovány též kratší úseky dešťové kanalizace. Veškerá kanalizace je v 

majetku a správě obce a je provozována jako jednotná. Individuálně předčištěné vody jsou 

odváděny touto kanalizací do recipientu. Část zástavby má vybudovány jímky na vyvážení.  

V letošním roce (2014) probíhá výstavba splaškové kanalizace v celkové délce cca 12 000 m 

(DN 250-300), která bude ukončena na mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 1 200 EO (180 

m3/den) umístěnou na pravém břehu potoka Olešnice. ČOV je navržena na principu úplného 

biologického čištění a aktivovaným kalem a úplnou aerobní stabilizací kalu a současnou 

nitrifikací organických látek. Vyprodukovaný kal bude po provedených rozborech odvážen k 

zemědělskému využití, případně bude odvodňován a odvážen na skládku. 

Stávající kanalizace z 90.let bude poté využívána jako dešťová. 

 

C) Rozvody elektrické energie      

Obec Tršice je připojena na rozvodnou distribuční síť VN k větvi Prosenice- Krasíkov pomocí 

podzemního vedení VN 22kV. Rozvodná síť NN pro vlastní zásobování jednotlivých odběratelů 

v obci elektrickou energií prošla velkou rekonstrukcí v roce 1995 a je i pro dnešní potřeby obce 

a všech jejích místních částí plně dostačující. Do budoucna budou realizovány pouze jednotlivé 

přípojky k novým místům spotřeby (např. z důvodu nové výstavby RD…) od přípojných uzlů na 

vybudované základní technické infrastruktuře. 

 

D) Plynofikace, vytápění 

Výstavba plynofikace v obci Tršice probíhala v 90.letech minulého století- v roce 1992 byla 

dokončena zhruba z jedné třetiny a od roku 1995 jsou Tršice včetně všech místních částí 

plynofikovány kompletně. 
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E) Veřejné osvětlení, veřejný rozhlas 

V obci Tršice i ve všech jejích místních částech je vystavěno veřejné osvětlení. V posledních 

letech probíhaly postupné rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech místních částech a 

částečně i v samotné obci Tršice za využití dotačních zdrojů z Programu obnovy venkova 

Olomouckého kraje a SZIF prostřednictvím MAS. S dokončením rekonstrukce veřejného 

osvětlení v obci Tršice je počítáno v rámci aktivity č. 1.1.3. v Návrhové části tohoto Programu 

rozvoje obce. 

V obci Tršice i ve všech místních částech je zaveden bezdrátový veřejný rozhlas, který je 

využíván ke zveřejňování informací z činnosti obce a je důležitým prvkem integrovaného 

záchranného systému. 

 

F) Internet, další sítě 

Prakticky celé území obce Tršice i všech místních částí je pokryto bezdrátovou sítí pro 

přístup k internetu. Hlavní vysílací bod WiFi sítě je umístěn na budově Zámku v Tršicích a 

v jednotlivých místních částech jsou pak k němu vybudovány retranslační vysílače pro dokrytí 

jejich území. Celou síťovou architekturu vybudoval a provozoval poskytovatel internetového 

připojení FOFRNET z Olomouce, který celou infrastrukturu prodal dceřinné společnosti 

Telefónica O2. 

Na území obce a místních částí působí vedle hlavních hráčů na trhu internetového připojení 

(T-mobile, Vodafone, Telefónica O2, UPC…) i několik lokálních internetových providerů. 

 V obci je rozvedena páteřní síť telefonních linek- v roce 1996 byla zřízena digitální telefonní 

ústředna a provedena kompletní kabelizace telefonní sítě (i v příslušných místních částech). 

 

Dopravní infrastruktura 

A) Silniční doprava 

 Silnice II. a III. tříd 

 Obec je s okolními sídly spojená sítí silnic II. a III. třídy. Hlavní silniční osa prochází obcí 

Tršice ve směru severojižním: jedná se o silnici II. třídy č.436 Doloplazy – Tršice – Přerov – 

Kojetín. Silnice III.třídy vycházejí z obce hvězdicovitě na 4 strany: západním směrem silnice 

č.43619 Tršice – Velký Týnec (hlavní spojnice směr Olomouc), jihozápadním směrem silnice 

č.43615 Tršice – Nelešovice – Kokory, severovýchodním směrem silnice č.43617 Tršice – 
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Lazníčky – Výkleky – Velký Újezd a jihovýchodním směrem silnice č. 4368 Tršice – Lazníky – Buk 

– Prosenice. 

 Místní části Vacenovice a Lipňany spojuje silnice č.4365 a místní části Hostkovice a 

Přestavlky silnice č.43620 

 Místní komunikace v obci 

 Páteřní síť silnic je v obci doplněna spojovacími, souběžnými či odbočujícími místními 

komunikacemi. Povrch těchto místních komunikací je převážně zpevněný se živičným 

povrchem, v některých případech jde o zpevněné komunikace s hutněnou vrstvou makadamu. 

Z důvodu aktuálně probíhající výstavby nové splaškové kanalizace jsou místní komunikace 

v obci v současnosti touto infrastrukturní stavební činností významně dotčeny. Po dokončení 

výstavby kanalizace je počítáno s rekonstrukcí místních komunikací a chodníků v obci (viz 

aktivita č. 1.2.1 v návrhové části Programu rozvoje obce). 

 Doprava v klidu 

 Kapacitní parkovací plochy jsou vybudovány před budovou Tršické akciové společnosti 

(nově zrekonstruovány) a u náměstí naproti škole (tzv. Tržnice). Další místa pro stání osobních 

vozidel se nacházejí před Obecním domem, před Základní školou, u Mateřské školy (Fitness 

studia). Nyní se buduje nové parkoviště před školní jídelnou, které navazuje na opravu plochy 

před MŠ a školní jídelnou (financováno dotací ze SZIF).  

 Parkování osobních vozidel v obci je dále umožněno v profilech místních komunikací. 

Individuální plochy pro parkování a odstavování vozidel včetně garáží se nacházejí převážně na 

soukromých pozemcích. 

 Cyklodoprava 

 Obcí Tršice prochází značená cyklotrasa KČT č. 6061 Blatec - Grygov - Přestavlky - Lipňany - 

Tršice. V katastru obce je aktuálně (duben 2014) zahájena výstavba cyklostezky Doloplazy – 

Tršice, na kterou obce získaly dotaci z ROP Střední Morava. Předpokládané dokončení této 

stavby je na konci měsíce června 2014. 

 Komunikace pro pěší 

 V centru obce a částečně podél silnic II. a III.třídy jsou vybudovány chodníky. V místech, kde 

nejsou chodníky vybudovány, je k pohybu chodců využíván okraj silnice- jedná se ale o 

komunikace s minimálním provozem. Také chodníky v obci byly dotčeny probíhající výstavbou 

splaškové kanalizace a budou opraveny v rámci aktivity č. 1.2.1.  
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 Převážná část místních komunikací umožňuje bezpečný pohyb chodců. V obci Tršice 

existuje několik pěších propojení s vyloučením motorové dopravy. 

 

B) Železniční doprava 

 Obec Tršice není napojena na železniční síť. Nejbližší stanice ČD je v obci Grygov, nejbližší 

nádraží se nachází v Přerově, ale nejvíce je z důvodu spádovosti a výborné dopravní návaznosti 

využívané velké vlakové nádraží v Olomouci. 

 

 

C) Letecká doprava 

Na území obce Tršice se v minulosti nacházelo polní letiště, využívané především pro 

potřeby zemědělství. Do dnešní doby nebylo letiště zachováno. 

 

Dopravní obslužnost 

Pravidelnou linkovou autobusovou dopravu v obci zajišťují dopravci ARRIVA MORAVA na 4 

linkách a AUTA- BUSY STUDENÝ s.r.o. na 1 lince: 

ARRIVA MORAVA  890 712 Olomouc – Velký Týnec -  Tršice 

    890 763 Žerotín – Štěpánov – Olomouc – Velký Týnec - Tršice 

    920 004 Přerov – Tršice, Lipňany 

    920 006 Přerov – Kokory – Tršice, Lipňany 

AUTA-BUSY STUDENÝ 890 804 Olomouc – Doloplazy - Tršice 

V pracovní dny jsou Tršice obsluhovány denně celkem 85 spoji- 46 z Tršic odjíždí a 39 do 

Tršic přijíždí. O víkendech je to celkem 44 autobusových spojů- shodně po 22 odjezdech a 22 

příjezdech z/do Tršic. 

Časová dostupnost krajského města Olomouce (19km) je hromadnou dopravou cca 35-

40min, individuální automobilovou dopravou cca 25min. 

 Obec se v současné době nepodílí na doplatku veřejné hromadné dopravy osob. 
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2.4. Občanská vybavenost 

Bydlení a výstavba 

V obci je evidováno 345 čísel popisných. Z celkového počtu všech domů je 26 chalup a chat, 

lokalizovaných zejména ve velkých chatových oblastech v Přestavlkách a Tršicích. Rekreačně 

jsou využívány také některé starší domy v původní zástavbě, které se staly předmětem dědictví 

a jejich noví majitelé bydlí trvale mimo Tršice. V obci se nachází 10 bytových domů. Obec má ve 

svém vlastnictví 2 bytové domy s celkovým počtem 8 bytů, které jsou obsazené. V obecních 

bytech je vybíráno regulované nájemné. Ze strany obce je uvažováno o výstavbě nových bytů 

pro sociálně slabé občany- tato výstavba je ovšem vázána na získání dotační podpory.  

 V nedávné minulosti prodala obec soubor stavebních pozemků v Tršicích developerovi (tzv. 

Malostranské záhumenky). Na základě smluvních ujednání investor vybudoval v této lokalitě 

veškeré inženýrské sítě, komunikace daroval zpět do vlastnictví obce a nyní developer prodává 

jednotlivé stavební parcely zájemcům k individuální výstavbě.  

 Obec Tršice již žádné další stavební parcely na prodej nenabízí. Staví se ale i na pozemcích 

od soukromých vlastníků. V územním plánu obce Tršice se nachází cca 32ha rozvojových ploch 

určených k obytné zástavbě. V nově tvořeném územním plánu obce patrně zůstane podíl 

zastavitelných ploch stejný. 

 

Školství 

Obec Tršice zřizuje základní i mateřskou školu.  

Základní škola Tršice 

První zmínka o škole v Tršicích je z roku 1622. Po několikerém přemístění školního vyučování 

se žáci a učitelé dočkali nové školní budovy v roce 1896 (ta stojí dodnes a slouží pro 2.stupeń 

ZŠ). Celá budova školy trpěla vlhkostí, zvláště po povodni v roce 1980. Vlhkost byla vyřešena až 

po vysoušení v letech 1989 - 1992. Dnešní podobu získala škola po stavebních úpravách v 70. a 

80. letech, v roce 1984 byl otevřen nový pavilon pro 1.stupeň a nová školní jídelna. Budova 

staré školy zmizela při demolici v letech 1984 - 1987. Pavilon I. stupně byl v roce 2007 

kompletně zrekonstruován.  

Dnes má základní škola v Tršicích cca 160 žáků v devíti ročnících, o které se stará 27 osob 

pedagogického sboru, hospodářských pracovníků a pracovníků školní jídelny.   

 



 
Program rozvoje obce Tršice                  [20] 

Mateřská škola Tršice 

Nová mateřská škola je umístěna v obci Tršice poblíž školní jídelny a budovy 1. st. základní 

školy. Její vybudování trvalo jeden rok. Budova vznikla na původním základě kotelny nákladem 

17 milionů Kč (hrazených z vlastních zdrojů a z úvěru). Je moderní ekologickou stavbou, která 

splňuje veškeré normy pro řádný provoz. Školka vznikla jako dvoutřídní s maximální kapacitou 

40 dětí. Mezi třídami je umístěno atrium, které je zpřístupněno z obou tříd a nabízí možnost 

pobytu na čerstvém vzduchu. Za budovou mateřské školy je školní zahrada, asfaltové dopravní 

hřiště, dřevěný altánek, ohniště s posezením i travnaté plochy s průlezkami. Další velkou 

výhodou je přímé napojení na školní jídelnu. 

Název školního vzdělávacího programu jsme přizpůsobili základní škole – Školka pro 

všechny. Mnoho dětí navštěvuje zájmové kroužky, samostatně je zajišťována logopedie. Děti 

jsou vedeny v duchu ekologické výchovy. Zaměření školky je patrné již při vstupu do budovy - 

malby, obrázky, palmy, zvířata, aj.  

Mateřská škola byla slavnostně otevřena dne 30. 8. 2012 a od 3. září 2012 byl zahájen její 

provoz.  

Základní škola a mateřská škola Tršice hospodaří s ročním rozpočtem ve výši cca 11,5 

milionu Kč, roční příspěvek z rozpočtu obce je poskytován ve výši cca 1,9 milionu Kč.  

 

Zdravotnictví 

Zdravotní středisko poskytuje komplexní služby:  

 obvodní lékařka – ordinační hodiny jsou v pracovním týdnu od 7:15 do 13:00 hod a ve 

čtvrtek i odpoledne pro objednané pacienty.  

 zubní lékař – ordinuje každý den  

 zubní laboratoř 

 rehabilitace – každý den v týdnu od 7 hodin ráno kromě pondělí. 

 dětský lékař – má ordinační hodiny v obci pouze tři dny v týdnu a to pondělí, středy a 

pátek 

 lékárna - v nově zadaptovaných prostorech zdravotního střediska 

V případech nutnosti akutního ošetření či návštěvy specializovaných lékařů využívají 

kompletní nabídku lékařských odborností v Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská 

nemocnice Olomouc a celá řada poliklinických či specializovaných zdravotnických pracovišť) 
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nebo v Přerově (Nemocnice Přerov, poliklinika, řada terénních specialistů). Do obou těchto 

center lékařské péče je z obce Tršice dobré dopravní spojení.  

 

Sociální služby 

V obci funguje pobočka organizace Charita Olomouc, která sídlí v opravených prostorách 

fary a zajišťuje veškeré služby pro staré a přestárlé občany. Obec Tršice přispívá každoročně na 

tento provoz částkou 20.000 Kč. Také příspěvek 10.000 na Hospic Sv.Kopeček, který slouží jako 

„stanice lidského umírání“. 

 

Kulturní vyžití 

Akcí pořádaných v obci pro veřejnost je opravdu velké množství (více než 20 akcí ročně), ve 

většině případů se jedná o tradiční akce, nebo si tuto tradici postupně budují. Na přípravě a 

realizaci se podílí členové sdružení a spolků, místní samospráva a dobrovolníci z řad občanů 

obce. Mezi tradiční kulturně-společenské akce v obci patří: 

 Maškarní ples 

 Pálení čarodějnic 

 Vítání jara 

 Oslavy MDŽ 

 Noc s Andersenem v knihovně 

 Kácení máje 

 Dětský den 

 Žabafest 

 Mariánské hody 

 Vítání občánků 

 Lampionový průvod 

 Mikulášská nadílka 

 Adventní koncerty 

 Rozsvěcování stromečku 

 Cca 4x plesy spolků 

Účast veřejnosti je na většině akcí velmi uspokojivá. Obec vlastní a využívá prostory 

kulturního domu- Radnice v č.p. 27 s velkým sálem, jídelnou, vybavenou kuchyňkou a barem. 

 Pokud jsou pořádány venkovní kulturní či společenské akce, nejčastěji se konají v areálu 

Zámku nebo na hřišti TJ Tršice. Nově je připraveno zázemí pro pořádání kulturních akcí na 
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prostranství u Mateřské školy. Další bohatá kulturní nabídka je občanům Tršic ve spádové 

Olomouci, Přerově či dalších městech v okolí. 

V přízemí budovy zámku Tršice je vybudováno Vesnické muzeum Tršice, jehož hlavní 

expozice je věnována novodobé historii chmelařství a zemědělství a životě na vesnici 

v 19.století.  

 

Sportovní vyžití 

V obci jsou v největším rozsahu provozovány dva sporty: fotbal a hokej. Hokejový tým S.L.H. 

EVEREST TRŠICE má téměř šedesátiletou tradici a reprezentuje obec v Olomoucké hokejové lize, 

kde je pravidelný účastník a několikanásobný vítěz. Zajímavostí Tršic je oddíl ženské kopané 

Tršické žabky.  

V přízemí nové budovy Mateřské školy bylo otevřeno fitness centrum Tršice, které je 

otevřeno každý všední den odpoledne. Fitness centrum nabízí i možnost zahrát si ping-pong.  

Dále jsou v obci pořádány lekce zumby, aerobiku, kalanetiky či cvičení na balonech. 

V roce 2013 bylo v obci v lokalitě Chaloupky vybudováno dětské hřiště pro menší děti. 

V současnosti je před dokončením výstavba multifunkčního hřiště v Tršicích u ZŠ a MŠ, které 

nabídne možnosti realizace dalších sportovních aktivit (tenis, volejbal, lehká atletika, malá 

kopaná, basketbal…).  

Nedaleko od centra obce Tršice u silnice směrem na Zákřov byl v říjnu 2010 otevřen 

vybudován jezdecký areál s hotelem a restaurací Hostinův Důl. Hlavním záměrem jezdeckého 

areálu je chov koní maďarského plemene Kisberi, sportovní a rekreační výcvik jezdců a koní. 

Součástí areálu je i krytá jízdárna.  

Cca 100m od areálu si přijdou na své příznivci in-line bruslení na nově vybudované in-line 

dráze, tzv. Libkové, případně na asfaltové lesní cestě mezi Zákřovem a Daskabátem (cca 200m 

od areálu Hostinův Dvůr). 

 

Nabídka dalších služeb v obci 

V obci Tršice se nachází dvě restaurace – Restaurace Radnice a Restaurace Pod zámkem, 

dále jedno pohostinství Za vodou, letní zahrádka Pod Platánkem (u hradu) a hospoda v místní 

části Zákřov. 
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Z dalších služeb je třeba zmínit: 

 3 prodejny potravin 

 1 cukrárna 

 1 obchod galanterie 

 1 prodejna zahrádkářských potřeb 

 prodejna a servis výrobků firmy STIHL (řetězové pily) 

 provozovna České pošty v Tršicích 

 1 benzínová pumpa 

 1 pneuservis 

 2 autoopravny 

 1 zámečnictví 

 2 provozovny truhlářství 

 provozovna sběrných surovin  

 2 provozovny kadeřnictví 

 

2.5. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce  

Obec Tršice je samosprávným subjektem se základní působností. 

Obecní zastupitelstvo je 11členné, obec zastupuje uvolněná starostka. V aktuálním volebním 

období je to paní Leona Stejskalová. Obecní úřad sídlí v centru obce v areálu hradu (zámku). 

Obecní úřad má celkem 14 zaměstnanců: 5 technické služby, 1 účetní, 1 matrika, 1 asistentka 

starostky, 2 stavební úřad, 1 knihovna, 1 recepce fitness, starostka, 1 uklízečka. Dále jsou 

zajišťovány na Dohodu o provedení práce činnosti správce muzea, členů kulturní komise a 

knihovnice pobočky v místní části Vacanovice. 

 

Hospodaření obce 

Obec Tršice se snaží hospodařit s vyrovnanou rozpočtovou bilancí. V posledních 5 letech 

měla obec deficitní rozpočet pouze jednou z důvodů čerpání úvěru na investiční akce (MŠ a 

kanalizace). Obec splácí 1 úvěr, jehož čerpání ještě nebylo dokončeno.  
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schválený ROZPOČET OBCE TRŠICE – 2014 

 Schválený rozpočet 

(v tis.Kč) 

PŘÍJMY 98 270 

    Daňové příjmy 17 809 

    Kapitálové příjmy 0  

    Nedaňové příjmy 2 314 

    Dotace 67 660 

    Úvěr 6 074 

    Zůstatek z roku 2013 4 413 

VÝDAJE 98 270 

    Běžné výdaje 15 408 

    Kapitálové výdaje 82 375 

Splátka úvěru 487 

SALDO ROZPOČTU 0 

Účetnictví obce je zpracováváno s péčí řádného hospodáře a podléhá jak kontrole ze strany 

kontrolního výboru zastupitelstva obce, tak kontrolním mechanismům finanční správy a 

krajského úřadu. Poslední účetní audit absolvovala obec koncem ledna 2014 s výsledkem bez 

výhrad. 

Obec Tršice je zřizovatelem jedné školské příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská 

škola Tršic, roční dotace z rozpočtu obce ve výši cca 2,5 milionu Kč. 

V obecním majetku jsou tyto nemovitosti:  

 budova Obecního úřadu: v přízemí budovy je Venkovské muzeum, v 1.NP se 

nachází kanceláře Obecního úřadu a Stavebního úřadu, Obřadní síň, místnosti archivu a 

Obecní knihovna 

 budova kulturního domu- sál Radnice: v přízemí budovy je velký sál se zázemím, 

ve sklepě je bar a na galerii zařízená kuchyň s jídelnou 

 obecní les (výměra 51,6ha) 

 další pozemky v majetku obce (orná půda, pastviny…) 

Výdaje na správu a údržbu obecního majetku dosahují ročně částky cca 3 miliony Kč. 
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Bezpečnost 

Obec Tršice neprovozuje obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku 

obyvatel provádí v rámci výkonu své služby služebna Policie ČR ve Velké Bystřici. Obec nemá k 

dispozici přehled o činech spáchaných na území obce Tršice. Na základě veřejnoprávní smlouvy 

se statutárním městem Olomouc jsou přestupky řešeny MmOL. V roce 2013 bylo projednáno 6 

přestupků. 

Bezpečnost obce v oblasti ochrany obyvatel zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů, působící v 

obci, dále Hasičský záchranný sbor a další složky Integrovaného záchranného systému. Nejbližší 

výjezdové místo je Přerov s časovou dostupností cca 15min, případně Olomouc se zhruba 

stejným dojezdním časem.  

Obec je vybavena místním bezdrátovým rozhlasem, který je možné využít pro rychlé 

předávání informací obyvatelům obce v případě živelné katastrofy či jiného krizového stavu.  

 

Vnější vztahy a vazby 

Obec je členem Mikroregionu Bystřička ve svazku pracuje celkem 11 obcí a MAS Bystřička 

o.p.s. - 12 obcí.  

Partnerské vztahy s obcemi v ČR ani v zahraničí obec neudržuje.  

 

2.6. Životní prostředí 

Složky životního prostředí 

Z pohledu kvality ovzduší je poloha obce mimo hlavní centra průmyslové výroby i relativně 

daleko od velkých liniových staveb výhodou a přispívá tak k samočistícím procesům i v případě 

klimatických podmínek se zvýšeným rizikem vzniku zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší. 

Z pohledu hydrogeologického se Tršice nacházejí na území Tršické pahorkatiny, která je 

protkána poměrně hustou sítí převážně krátkých vodních toků, jež ve většině případů ústí do 

toku Olešnice. Odtokové poměry a povodňové ohrožení je regulováno pomocí soustavy vodních 

děl na této říčce, z nichž největší je Tršická přehrada. Na území katastru obce se nacházejí 

kvalitní podzemní zdroje pitné vody, jejichž ochranná pásma zasahují až do těsné blízkosti obce 

Tršice.  
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Z hlediska geologie a půdních typů patří převážná část katastrálního území k tzv. 

paleozoickému horninovému profilu (břidlice, křemence, vápence), západní část katastru je 

zasažena hlínami, písky a štěrkopísky. Orná půda na území katastru obce je intenzivně 

zemědělsky obhospodařována, riziko půdní eroze je mírné. 

Pokud jde o oblast hlukové zátěže- intenzita hluku není měřená, není zpracovaná hluková 

mapa. S ohledem na relativně nízkou intenzitu dopravy pravděpodobně nejsou překračovány 

normy přípustných hladin hluku. 

 

Ochrana životního prostředí 

Na území katastru obce se nenachází žádné lokality se zvláštním stupněm ochrany přírody. 

Přímo v centru obce Tršice se vyskytuje Památný strom- Tršická lípa a také kaštanová alej. 

Na území obce Tršice jsou zřízena pásma hygienické ochrany vodního zdroje 1. a 2.stupně 

kolem podzemních vrtů na pitnou vodu západně od Tršic. 

 

Odpadové hospodářství 

Likvidaci tuhých komunálních odpadů zabezpečuje obec separovaným sběrem a odvozem 

směsného komunálního odpadu na řízené skládky prostřednictvím smluvního partnera firmy 

Technické služby Přerov. Sběrné nádoby na směsný odpad jsou zpravidla ve vlastnictví 

jednotlivých majitelů domů, sběrné kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo) jsou 

umístěny na 9 místech v obci- V Tršicích ve 4 lokalitách a v každé místní části po jedné. Odvoz 

směsné části komunálního odpadu probíhá ve čtrnáctidenních intervalech, svoz tříděného 

odpadu na výzvu dle potřeby. Dvakrát ročně je v obci přistaven kontejner na velkoobjemový 

odpad, jednou ročně na sběr nebezpečného odpadu. Skládka ani kompostárna se v obci 

nenachází. 

Celková roční produkce komunálního odpadu dosahovala v posledních třech letech 

průměrně 190 kg/osoba/rok. Míra separace odděleně sbíraných složek odpadu je 35kg/os.rok , 

což po přepočtu na veškerý produkovaný odpad činí zhruba 15% a to není výsledek z nejlepších 

(požadovaná míra separace je 50%). 

Poplatek za odpady činí v roce 2014 celkem 500 Kč za trvale žijícího občana Tršic (s výjimkou 

osob starších 70 let), 500 Kč za rekreační objekt. Poplatky vybrané od občanů plně pokryjí 

náklady na likvidaci odpadu.   
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2.7. Cestovní ruch 

Cestovní ruch na prahu třetího tisíciletí získává stále významnější pozici ve struktuře 

ekonomických aktivit v rámci sektoru služeb a dokáže generovat sekundární poptávku v řadě 

dalších národohospodářských odvětví. I v rámci sektoru služeb, který jako celek vykazuje 

vysokou dynamiku rozvoje, patří cestovní ruch k těm rychle rostoucím a je na každém územním 

celku, zda se mu podaří využít plně rozvojového potenciálu, který mu cestovní ruch může 

nabídnout.  

Dvakrát takový význam má rozvoj cestovního ruchu ve strukturálně postižených regionech, 

kde tradiční průmyslová či zemědělská výroba je v útlumu a nedokáže vygenerovat dostatečnou 

nabídku pracovních příležitostí. Tak by se dala charakterizovat rovněž současná situace 

v Tršicích. 

Atraktivity cestovního ruchu 

V současnosti je nabídka atraktivit cestovního ruchu v obci Tršice nedostačující. Jistou 

formou turistické nabídky jsou stávající společenské a sportovní akce (viz kapitola 

Obyvatelstvo), které zpravidla přilákají i návštěvníky z okolních obcí či blízkých urbanistických 

center regionu, ale neexistuje žádná skutečná aktivní turistická nabídka obce, která by 

dlouhodobě lákala návštěvníky. Nicméně v posledních letech se objevují aktivity drobných 

podnikatelů, které se zaměřují na oživení lokálního cestovního ruchu. Rovněž tak obec Tršice se 

snaží s tímto trendem něco udělat a aktivně v tomto směru působit. 

Mezi příklady dobré praxe projektů pro oživení cestovního ruchu patří Hostinův důl, naučná 

stezka po stopách Otty Wolfa… 

Potenciál obce Tršice pro cestovní ruch lze spatřit asi ve dvou oblastech:  

 přírodní krásy a kulturně-historické bohatství (odpočinek, relaxace, rekreační 

aktivity v přírodě,  kulturně-historické atraktivity…) lokalita Zákřov!, koně… 

 

 aktivní formy cestovního ruchu (hipoturistika, cykloturistika, in-line skating 

a.další aktivity) 

 

Obě tyto oblasti lze rozvinout a postavit na nich nosnou nabídku regionálního cestovního 

ruchu, která by mohla do obce přinést další prorůstové efekty. Je zřejmé, že patrně nebude 

v silách obecní samosprávy tyto činnosti zabezpečovat vlastními silami, ale volbou vhodných 

prostředků podpory lze stimulovat realizaci těchto aktivit v soukromém sektoru. 
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Vybavenost pro cestovní ruch 

Nedílnou součástí aktivní turistické nabídky je také doprovodná materiálně-technická 

základna, která poskytne návštěvníkům obce kvalitní zázemí. Stávající situace v oblasti 

vybavenosti pro turistický ruch není optimální: v obci existuje jeden penzion (kapacita 20 lůžek), 

tři restaurace a jedno pohostinství, přičemž pouze v jedné restauraci je nabízeno celoroční 

stravování.  

Z významnějších turistických cílů v obci lze vyzdvihnout přehradu na řece Olešnici, která je 

zbudována proti jejímu toku cca  1km od zámku. Sice zde (zatím) není vybudována doprovodná 

infrastruktura, ale i tak se jedná o významný cíl výletů pro všechny věkové kategorie turistů 

zejména v letním období. 

Kromě jednoho výše uvedeného penzionu je v obci Tršice a jejím nejbližším okolí takřka 

nulová nabídka ubytovacích kapacit. Zde vidíme jeden z hlavních rozvojových potenciálů 

v oblasti terciárního sektoru. Bez dostatečné kapacity a odpovídající kvality tohoto obslužného 

zázemí není možný rozvoj ekonomicky zajímavého cestovního ruchu ani v sebeatraktivnějších 

lokalitách. 
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3. Východiska pro návrhovou část  

3.1. Silné a slabé stránky obce  

Souhrn hlavních silných a slabých stránek rozvoje obce. Silné stránky představují pozitivní 

faktory pro rozvoj obce a slabé stránky naopak vyjadřují negativní skutečnosti, které způsobují 

obci problémy. 

Východiska pro návrhovou část jsou zpracovány zejména na základě poznatků z 

charakteristiky obce. Jednotlivé výroky byly diskutovány na setkání členů pracovní skupiny, 

která byla vytvořena ze zástupců vybraných skupin občanů obce pro potřeby tvorby PRO. 

Členové pracovní skupiny následně jednotlivé výroky obodovali dle jejich významnosti a 

souhrnný výsledek je představen v níže uvedené tabulce.  Výroky jsou seřazeny od nejvíce 

závažných až po nejméně závažné.  

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

 stabilní přírůstek obyvatel 

 klidné prostředí, nízká kriminalita 

 zachovalé životní prostředí  

 rozvinutá technická infrastruktura, rozsáhlé 

investice pro kvalitní bydlení 

 bohatý spolkový, kulturní a společenský život 

v obci 

 dobrá dostupnost spádových měst (dojíždění za 

službami, vzděláním či prací) 

 relativně dobrá dopravní obslužnost obce 

 základní i mateřská škola v obci 

 dobré zázemí pro sportovní vyžití 

 kompletní nabídka základních zdravotnických 

služeb 

 zemědělsky obhospodařované polnosti 

 příznivá sociální situace (nízký počet sociálně 

slabých …) 

 

 velká rozloha katastru / velké množství 

místních částí 

 poloha obce mimo hlavní dopravní tepny 

 nedostatečná nabídka pracovních příležitostí 

v obci, místních částech 

 málo rozvinutá nabídka služeb v místních 

částech 

 velký rozdíl ve vybudované technické 

infrastruktuře mezi obcí Tršice a místními 

částmi 

 absence startovacích bytů pro mladé / 

sociálního bydlení  

 absence podnikatelských zón, málo velkých 

zaměstnavatelů 

 chybějící páteřní infrastruktura pro vysoko-

rychlostní připojení k internetu (optická síť…) 

 nutnost dojíždění za vzděláním po ZŠ  
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II. NÁVRHOVÁ ČÁST 

4. Strategická vize obce Tršice 

Strategická vize je vyjádření představ o celkovém rozvoji obce v dlouhodobém horizontu 

zhruba 20 let, pro účely tohoto dokumentu nastiňuje žádoucí stav obce Tršice v roce 2035. 

K naplnění této představy bude směřovat postupné plnění aktivit, definovaných v tomto 

dokumentu, a také ve strategických rozvojových dokumentech na něj navazujících. Vize 

představuje „cílový stav“ obce v budoucnosti a určuje hlavní kontury směřování k tomuto stavu. 

 

vize: TRŠICE 2035… 

 jsou obcí s kvalitním životním prostředím, s dlouholetou tradicí osídlení 

založenou na klidné poloze v dosahu správních center a přitom daleko od 

každodenního stresu velkého města,  

 jsou obcí s kvalitně vybudovanou technickou i dopravní infrastrukturou,  

 jsou obcí, kde se obyvatelé cítí v bezpečí a využívají možností zapojit se do 

lokálního společenského, kulturního a sportovního dění v obci 

prostřednictvím některého z fungujících spolků, 

 jsou obcí, kde jsou zohledňována sociální témata a zajištěn rozvoj a stabilita 

i sociálně slabším skupinám obyvatelstva prostřednictvím domů se 

sociálními byty a domu s pečovatelskou službou, 

 jsou obcí, kde je zajištěn harmonický rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím 

kvalitně postavených učebních plánů v dobře vybavených budovách 

základní a mateřské školy,  
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5. Programové cíle 

Programové cíle stanovují, čeho chce obec Tršice dosáhnout realizací svého programu 

rozvoje, a shrnují hlavní rozvojové priority ve střednědobém horizontu (zpravidla 6-8 let). Tyto 

cíle jsou stanoveny na základě problémů, definovaných v analytické části dokumentu, a potřeb 

občanů obce, zjištěných v rámci spolupráce občanů na tvorbě rozvojového dokumentu. 

Programové cíle přesněji definují hlavní rozvojové směry obce, které v sobě zahrnují veškerá 

témata či problematiky, na která je soustředěna pozornost v předmětném období.  

 

Cíl 1:  Rozvoj infrastruktury v obci  

Cíl 2:  Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci 

Cíl 3:  Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci 

Cíl 4:  Rozvoj cestovního ruchu 

Cíl 5: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce 
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6. Opatření  

Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových 

cílů a formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a mají 

střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto 

dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak 

naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit.    

 

Cíl 1: Rozvoj infrastruktury v obci 

Opatření 1.1:   Technická infrastruktura 

Opatření 1.2:  Dopravní infrastruktura    

Opatření 1.3: Nemovitosti v majetku obce 

 

Cíl 2: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci 

Opatření 2.1:   Bydlení 

Opatření 2.2: Školství 

Opatření 2.3: Sport 

 

Cíl 3: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci 

Opatření 3.1:   Volnočasové aktivity 

Opatření 3.2: Kulturní a společenské aktivity 

Opatření 3.3: Sportovní aktivity 

 

Cíl 4: Rozvoj cestovního ruchu 

Opatření 4.1:   Doprovodná infrastruktura a zázemí cestovního ruchu 

Opatření 4.2: Cykloturistika 

 

Cíl 5: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce 

Opatření 5.1:   Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny 

Opatření 5.2: Péče o veřejná prostranství 
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7. Rozvojové aktivity 

Rozvojová aktivita představuje již konkrétní projekt, nebo činnost (soubor činností) vedoucí 

k naplnění příslušných definovaných opatření obce. 

Cíl 1- Rozvoj infrastruktury v obci  

Opatření 1.1:  Technická infrastruktura 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

1.1.1  

Vybudování kanalizace a 

ČOV Tršice 

Vysoká 2014-15 Starosta 
87.000.000,-

Kč bez DPH 

Dotace (OPŽP, 

SZIF…), obec 

Oprava, úpravy a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí, dostavba a vybudování nových, 

jednotných i oddílných stokových sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na ČOV. 

1.1.2  

Dobudování kanalizace a 

ČOV Hostkovice 

Vysoká 2015-16 Starosta 5.000.000,-Kč 
Dotace (OPŽP, 

SZIF…), obec 

Rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí a vybudování nových, jednotných i oddílných stokových sítí 

a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na ČOV. 

1.1.3  

Vybudování vodovodu 

v místních částech 

Vacanovice a Zákřov 

Vysoká 2015-16 Starosta 7.000.000,-Kč 
Dotace (OPŽP, 

SZIF…), obec 

Vybudování vodovodu v místní části Vacanovice s připojením na vodovodní řad z Tršic. Vybudování 

vodovodu v místní části Zákřov. 

1.1.4  

Vybudování vodovodu 

v místních částech 

Hostkovice, Lipňany a 

Přestavlky 

Vysoká 2017-18 Starosta 7.900.000,-Kč 
Dotace (OPŽP, 

SZIF…), obec 

Vybudování vodovodu v místní části Hostkovice s připojením na vodovodní řad z Vacanovic a další 

rozšíření do místní části Přestavlky. 

1.1.5  

Rekonstrukce  VO Tršice 
Vysoká 2016-19 Starosta 2.000.000,-Kč 

Dotace (OPŽP, 

POV OK…), 

obec 

Dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v částech obce Tršice, kde tato rekonstrukce ještě 

neproběhla.  
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Cíl 1- Rozvoj infrastruktury v obci  

Opatření 1.2:  Dopravní infrastruktura 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

1.2.1  

Oprava míst.komunikací 

a chodníků po výstavbě 

kanalizace, Tršice 

Vysoká 2015-20 Starosta 
20.000.000,-

Kč 

Dotace (OPŽP, 

SZIF, SFDI…), 

obec 

Oprava místních komunikací a chodníků dotčených výstavbou kanalizace, navazující parkové úpravy. 

1.2.2  

Oprava míst.komunikací  

a chodníků v místních 

částech Vacanovice a 

Zákřov 

Střední 2016-17 Starosta 6.500.000,-Kč 
Dotace (SFDI, 

IROP…), obec 

Oprava místních komunikací a chodníků po výstavbě vodovodu, zpevnění cest v délce 830m, 

kanalizační propustky, asfaltový povrch, vyvolané parkové úpravy. 

1.2.3  

Oprava míst.komunikací 

a chodníků v místních 

částech Hostkovice, 

Lipňany a Přestavlky 

Střední 2018-19 Starosta 8.000.000,-Kč 
Dotace (SFDI, 

IROP…), obec 

Oprava místních komunikací a chodníků, dokončení zpevnění cest v délce 1750m, asfaltový povrch, 

vyvolané parkové úpravy. 
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Cíl 1- Rozvoj infrastruktury v obci  

Opatření 1.3:  Nemovitosti v majetku obce 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

1.3.1 

Oprava zámku Tršice 
Vysoká 2014-15 starosta 

12.000.000,-

Kč 

Dotace ROP, 

obec 

Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu pod zámkem, revitalizace zámecké zahrady s vybudováním 

vyhlídky na Tršické vodopády, koňského schodiště a mlatových cest v areálu zámecké zahrady. 

1.3.2 

Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice SDH Tršice 

Vysoká 2018-19 starosta 
25.000.000,-

Kč 

Dotace ( IROP, 

SF…), obec 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v zámeckém areálu a dalších manipulačních ploch sloužící pro výjezdy 

aut a manipulaci s hasičským zařízením. 

1.3.3 

Zmapování a obnova 

drobných sakrálních staveb 

v majetku obce na území 

katastru Tršic 

Vysoká 
Průběžně 

od r.2015 
starosta 

400.000,-Kč / 

rok 

Obec, dotace 

(MKČR, 

IROP,…) 

Provedení kompletního soupisu drobných sakrálních staveb v majetku obce a jejich postupná 

rekonstrukce. 
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Cíl 2- Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci  

Opatření 2.1: Bydlení 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

2.1.1  

Výstavba bytového 

domu pro sociální 

bydlení, Tršice 

Vysoká 2015-18 Starosta 
18.000.000,-

Kč 

Dotace (SF, 

IROP,…), obec 

Výstavba bytového domu ve vlastnictví obce s malometrážními bytovými jednotkami pro sociální 

bydlení. 

2.1.2  

Modernizace bytového 

fondu ve vlastnictví obce 

Tršice 

Střední 2018-20 Starosta 1.000.000,-Kč 
Dotace (OPDI, 

IROP, SFDI…) 

Opravy a modernizace bytových domů ve vlastnictví obce, realizace úspor zateplování, zlepšení 

komfortu bydlení v domech a jejich bezprostředním okolí. 

2.1.3  

Výstavba domu 

s pečovatelskou službou 

Střední 2020+ zastupitelstvo 
18.000.000,-

Kč 

Dotace (SF, 

IROP…), obec 

Výstavba domu s pečovatelskou službo a příslušného zázemí, služeb a bezbariérových úprav, zahrada. 
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Cíl 2- Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci  

Opatření 2.2: Školství 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

2.2.1  

Dotace provozu ZŠ a MŠ 

Tršice 

Vysoká průběžně zastupitelstvo 
1.850.000,-

Kč/rok 
obec 

Dotace provozního financování příspěvkové organizace obce. 

2.2.2  

Dotace spolufinancování 

projektů v rámci ŠVP ZŠ a 

MŠ Tršice 

Vysoká průběžně zastupitelstvo 
50.000,-

Kč/rok 
obec 

Účelová neinvestiční dotace na spolufinancování projektů v rámci nadstavbové části ŠVP ZŠ a MŠ 

Tršice.  
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Cíl 2- Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci  

Opatření 2.3: Sport 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

2.3.1  

Výstavba nového 

dětského hřiště a Senior 

fitness v lokalitě u 

bytovek, Tršice 

Vysoká  2015-17 starosta 1.800.000,-Kč 
Dotace (MMR, 

SF…), obec 

Výstavba dětského hřiště a venkovního Senior Fitness na terasovitém pozemku mezi obchodem Coop a 

bytovkami-  3 oddělené celky.  

2.3.2  

Hokejbalové hřiště 

v lokalitě u bytovek, 

Tršice 

Střední 2016-20 Starosta 1.600.000,-Kč 

Dotace 

(MŠMT, 

IROP,…), obec 

Výstavba nového hokejbalového hřiště mezi bytovými domy s mantinelem výšky 60 cm s možností 

využití v zimě pro přírodní kluziště. 
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Cíl 3- Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci 

Opatření 3.1: Volnočasové aktivity 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

3.1.1  

Provoz Vesnického 

muzea Tršice 

Vysoká průběžně zastupitelstvo 
50.000,-Kč/ 

rok 
obec 

Provozní náklady, propagace, programová činnost. 

3.1.2  

Provoz Místní knihovny 

Tršice, Hostkovice 

Vysoká průběžně zastupitelstvo 
260.000,-Kč/ 

rok 
obec 

Provozní náklady, údržba a obměna knižního fondu, podpora otevíracích hodin, klub mladých čtenářů. 

3.1.3  

Činnost spolku pro 

občanské záležitosti 

vysoká průběžně zastupitelstvo 
100.000,-Kč/ 

rok 
obec 

Zajištění činnosti SOZ – Vítání občánků, životní jubilea, dárci krve apod. 

3.1.4  

Mateřské centrum 

Žabička Tršice 

střední 

2015 zříz., 

dále 

průběžně 

starosta 

2015: 

200.000,-Kč, 

pak 20.000,-

Kč/ rok 

obec 

Zřízení mateřského centra – obec zatím hledá odpovídající prostory; stavební úpravy, vnitřní vybavení. 

Příspěvek na tvořivé dílničky pro maminky s dětmi a provoz MC. 

3.1.5  

120.výročí SDH Tršice 
střední 2016 starosta dodat. obec 

Bude upřesněno dodatečně. (záměr) 

3.1.6 

Obnova a nákup 

vybavení a rekonstrukce 

objektů pro pořádání 

kulturních akcí 

střední průběžně starosta 800.000,- Kč 
Dotace (MAS, 

IROP,…), obec 

Nákup mobilního vybavení pro podporu pořádání kulturních akcí. Obnova a rekonstrukce 

společenských prostor, zejména kulturního sálu v Tršicích 
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Cíl 3- Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci 

Opatření 3.2:Kulturní a společenské aktivity 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

3.2.1  

Folkový festival žabafest 

Tršice 

Vysoká Průběžně Zastupitelstvo 
35.000,-Kč/ 

rok 
obec 

Založení nové tradiční akce – jednodenní folkový festival žabafest Tršice. 

3.2.2  

Podpora spolkové 

činnosti v obci 

Vysoká Průběžně Starosta 
180.000,-Kč/ 

rok 
obec 

Vypsání programu podpory činnosti pro spolky a sdružení vykonávající činnost na území obce Tršice; 

jednoduchý formulář žádosti, jasná kritéria. 
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Cíl 3- Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci 

Opatření 3.3: Sportovní aktivity 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

3.3.1  

Podpora činnosti 

místních sportovních 

oddílů 

Vysoká průběžně zastupitelstvo 
70.000,-Kč 

/rok 
obec 

Přímá neinvestiční dotace na podporu běžné činnosti sportovních oddílů v obci Tršice. 

3.3.3  

Pohár Hynka Florýka- 

krajský přebor družstev 

dětí a mládeže v atletice 

střední 

Od 2016 

jednou 

ročně 

starosta 

Od 2016 

40.000,-Kč / 

rok 

Obec, 

sponzoři 

Pořádání pravidelného krajského přeboru družstev v atletice v kategorii dětí a mládeže a seniorů na 

multifunkčním hřišti u MŠ Tršice.  
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Cíl 4- Rozvoj cestovního ruchu 

Opatření 4.1: Doprovodná infrastruktura a zázemí cestovního ruchu  

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

4.1.1  

Sytém místního turist. 

informačního značení pro 

cest.ruch 

Vysoká 2016-18 Starosta 550.000,-Kč 
Dotace (MMR, 

KÚOK…), obec 

Instalace informačních panelů na křižovatce turist.cest, informační panely s historií, zajímavostmi, 

základními turist.informacemi a tipy na výlet v centru všech míst.částí. 

4.1.2  

Informační kiosky na 

území katastru Tršic 

Vysoká 2016-18 Starosta 900.000,-Kč 
Dotace (MMR, 

IROP,…), obec 

Instalace celkem 2 informačních internetových budek (PIAP)- umístění bude upřesněno dodatečně na 

základě provedené analýzy.   
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Cíl 4- Rozvoj cestovního ruchu 

Opatření 4.2: Cykloturistika 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

4.2.1  

Cyklostezka Doloplazy - 

Tršice 

Vysoká 2014 starosta 
11.000.000,-

Kč 

Dotace ROP…, 

obec 

Výstavba cyklostezky mezi obcemi Doloplazy a Tršice. 

4.2.2  

Cyklostezka Dolní Mlýn- 

Penčice 

Vysoká 2016-18 starosta 
15.000.000,-

Kč 

Dotace ( IROP, 

SFDI…), obec 

Výstavba úseku cyklostezky podél toku Olešnice, který by umožnil přeložení dálkové cyklotrasy č.5 

mimo frekventovanou silnici II/436. 

4.2.3  

Stanice první 

cyklopomoci  

střední 2016-18 starosta 350.000,-Kč 

Dotace (MMR, 

SZIF…), obec, 

sponzoři 

Instalace celkem 8 stanic první cyklopomoci- volně dostupný přístřešek s pevně uchyceným setem 

nářadí pro nejnutnější opravy a seřízení kol a panelem s praktickými informacemi týkajícími se 

cykloturistiky v nejbližším okolí obce/ míst. částí.  
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Cíl 5- Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce  

Opatření 5.1: Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny   

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

5.1.1 

Soubor opatření proti 

půdní erozi 

Vysoká průběžně zastupitelstvo 
150.000,- 

Kč/rok 
obec 

Opatření vedoucí ke stabilizaci ekosystémů a zamezení půdní erozi, výsadba zeleně u polních cest. 

5.1.2  

Výsadba remízků u 

křížení polních cest mezi 

Tršicemi, Lipňany a 

Vacanovicemi 

Střední 2017-20 starosta 1.500.000,-Kč 
Dotace (OPŽP, 

IROP…), obec 

Obnova přirozených lokálních biotopů u křižovatek polních cest- rehabilitace krajiny ke stavu před 

rokem 1950. 

5.1.4  

Výsadba aleje mezi 

obcemi Tršice a Lipňany 

Střední 2018-20 zastupitelstvo 2.600.000,-Kč 
Dotace (OPŽP, 

SZIF…), obec 

Výsadba lipové aleje podél silnice III.třídy č. 43615 mezi obcemi Tršice a Lipňany, délka úseku 1300m; 

terénní úpravy příkopů, výsadba.  
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Cíl 5- Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce  

Opatření 5.2: Péče o veřejná prostranství 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

5.2.1  

Pořízení malotraktoru 

pro technické služby 

Tršice 

Vysoká 2015 starosta 1.150.000,- Kč 
Obec, 

dotace… 

Pořízení malotraktoru s vlečkou a funkčními nástavbami (zametací zařízení, křovinořez, pluh, 

postřikovač) pro výkon činností technických služeb při údržbě veřejných prostranství. 

5.2.2  

Modernizace a doplnění 

mobiliáře v obci Tršice a 

jejich místních částech 

Vysoká 2016-20 starosta 
14.000.000,-

Kč 

Dotace (SF, 

IROP, POV 

OK…), obec 

Modernizace, rekonstrukce a doplnění městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, přístřešky 

autobus.zastávek…) včetně souvisejících parkových úprav v Tršicích a místních částech. 
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8. Podpora realizace Programu 

Zastupitelé obce byli seznámeni s dílčími částmi dokumentu Program rozvoje obce Tršice 

2014-2020 už v průběhu jeho vzniku, v celkové podobě jim byl představen na veřejné 

prezentaci Programu rozvoje obce dne 5.5.2014. Tento dokument se po schválení 

zastupitelstvem obce stane jedním ze základních podkladů při tvorbě ročního rozpočtu obce, 

rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů.  

Průběžná kontrola aktuálnosti dokumentu a souladu realizovaných rozvojových aktivit 

s tímto strategickým dokumentem bude prováděna nejméně jednou za rok. Tuto kontrolu 

provede pracovní skupina, která byla založena v průběhu tvorby Programu rozvoje obce. 

V případě potřeby předloží pracovní skupina návrh na změnu, doplnění či aktualizaci Programu 

přímo zastupitelstvu obce. Případné aktualizace budou prováděny nejpozději do konce února 

příslušného roku. 

Hlavním garantem aktuálnosti dokumentu a realizace jednotlivých aktivit v souladu 

s vytýčenými prioritami bude Zastupitelstvo obce Tršice. O stavu plnění budou podávat 

informaci subjekty, které jsou odpovědné za realizaci příslušných aktivit. 

Program rozvoje obce Tršice 2014-2020 bude dostupný na oficiálních webových stránkách 

obce (www.trsice.cz) nebo v písemné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním 

úřadě Tršice. 

 

   

  

http://www.trsice.cz/
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Přílohy 

A) Chronologický přehled událostí v dějinách Tršic 

1282 – první věrohodná písemná zpráva o tehdejší vesnici 

1526 – Tršice uváděny jako městečko 

1374 – první zmínka o kostele, který byl dvakrát vypálen (1642 Švédové, 1758 Prusové) a dnešní 

stavba je z let 1905-1906. 

1622 – první zmínka o škole 

1568 – středověká tvrz nad obcí přestavěna na renesanční zámek 

1861 – místní rolník Hynek Floryk ve spolupráci s významným chmelařským odborníkem prof. 

Janem Lamblem vysadil první chmelnici a jeho úspěchy vedly k rychlému zakládání 

chmelnic v Tršicích i okolí 

1869 – vznik pošty 

1870 – vznik záložny 

1883 – založen chmelařský spolek pro Tršice a okolí 

1903 – vznik družstevní mlékárny 

1924 – vznik družstevní pekárny 

1927 – postavena moderní budova Zemské odborné zemědělsko-chmelařské školy v Tršicích 

1928 – nastudování Smetanovy Prodané nevěsty místními ochotníky 

1993 – celosvětový přebytek chmele 

2000 – předala slavnostně v obřadní síni tršického zámku velvyslankyně Izraele čtyři 

vyznamenání hrdinům, kteří se za 2. světové války nejvíce podíleli na záchraně židovské 

rodiny Wolfových. 
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B) Důležité odkazy 

 

 Obec Tršice www.trsice.cz     

 MAS Bystřička www.masbystricka.cz 

 Olomoucký kraj www.kr-olomoucky.cz 

 ZŠ a MŠ Tršice www.zstrsice.cz 

 Knihovna Tršice trsice-knihovna.webnode.cz 

 SDH Tršice www.hasicitrsice.cz 

  

 Policie ČR OO Velká Bystřice 
www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-

velka-bystrice.aspx 

 Integrovaný záchranný systém 

Olomouckého kraje 
www.izsol.cz 

 Portál veřejné správy ČR portal.gov.cz 

 Administrativní rejstřík ekonomických 

subjektů 
wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html 

 

 

http://www.trsice.cz/
http://www.masbystricka.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.zstrsice.cz/
http://www.hasicitrsice.cz/
http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-velka-bystrice.aspx
http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-velka-bystrice.aspx
http://www.izsol.cz/

