
Tršický zpravodaj
číslo 1/březen 2017ZDArMA občasník obce

Vážení spoluobčané,

rok s rokem se sešel a my Vám opět před-
kládáme plnění rozpočtu a závěrečný účet 
obce Tršice za rok 2016.

Rozpočet je navýšen o další významnou 
investiční akci „Skupinový vodovod Tršice – 
Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Pře-
stavlky, Zákřov. Akce byla ukončena a usne-
sením Magistrátu města Olomouce jsme 
již obdrželi kolaudační souhlas. Po nabytí 
právní moci, budete okamžitě informováni 
o spuštění vodovodního řádu. U stavební 
firmy, která realizovala celou stavbu jsme re-
klamovali povrchy silnic, které se začaly roz-
padat. Firma začne s opravami okamžitě, jak 
jí to umožní teplé počasí. 

V  únoru jsme předali našim hasičům 

Obec Tršice  v roce 2016 hospodařila s roz-
počtem, který schválilo ZO v Tršicích na svém 
zasedání. 

Návrh rozpočtu byl zpracován starostkou, 
předsedou finančního výboru a účetní obce 
a byl vyvěšen na úřední a elektronické desce 
obce.

Během účetního roku 2016 byl rozpočet 
upravován rozpočtovými opatřeními Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje a to na vý-
kon školství a státní správy, volby do krajské-
ho zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce, dále jen ZO, schválilo  
i rozpočtová opatření vlastní.

Rozpočet byl během roku průběžně kont-
rolován, a to jak ze strany  finančního výboru, 
tak ZO a starostky. Rozpočet je uveřejněn na 
internetových stránkách obce, je předkládá-
na  roční uzávěrka a závěrečný účet občanům 
v Tršickém zpravodaji.

V příjmech jsou finanční částky, které jsme 
získali do našeho rozpočtu  formou dotací.

V pol. 4111 je to částka 210.000,- Kč a byla 
určena jako dotace  na volby do zastupitel-
stva Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Pol. 4112 je dotace poskytnuta na výkon 
státní správy ve výši 1.006.100,- Kč. (stavební 
úřad, matrika)

Pol. 4116 je účtováno o částce  300.000,- Kč. 
Tato dotace byla určena na opravu kaple v Li-

pňanech, kterou poskytlo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR. 

Pol. 4216 je ve výši 15.679.000,- Kč. Byla 
nám schválena dotace na vodovod do míst-
ních částí obce Tršice z Ministerstva zeměděl-
ství ČR.

Pol. 4222 obsahuje částku 100.000,- Kč, 
která byla poskytnuta Krajským úřadem Olo-
mouckého kraje na nákup nového hasičské-
ho  auta. 

Ve výdajích začneme hned u lesů. Vzhle-
dem ke kůrovcové kalamitě v našem regionu 
je částka za nákup sazenic na zalesnění po-
zemků po těžbě.

V  položce silnice je běžná údržba silnic  
a komunikací. 

Ve vodním hospodářství jsou rozbory pit-
ných vod, mzda pracovníka, veškeré opravy 
a ostatní náklady.

V odvádění a čistotě vod jsou účtovány 
částky za mzdu pracovníka, celkový provoz 
ČOV a přečerpávacích stanic.

I do položky knihovny je promítnuta mzda 
pracovníka, nákup knižního fondu a běžný 
provoz knihovny.

Do kultury je zaúčtovaná spotřeba elek-
trické energie, hody a drobné kulturní akce, 
nákup drobného spotřebního zboží.

V roce 2016 byly poskytnuty finanční dary 
jednotlivým spolkům a farnosti.

Byly poskytnuty tyto příspěvky:
Tršická farnost                                      57.000,- Kč
TJ Tršice                                                  50.000,- Kč
Charita Olomouc                                10.000,- Kč
Hospic Sv. Kopeček                            10.000,- Kč
SRPŠ při ZŠ Tršice                                20.000,- Kč
ČZS Tršice                                              10.000,- Kč
ČSCH Tršice                                           10.000,- Kč
Klub aktivních seniorů                      15.000,- Kč
Skauti                                                      25.000,- Kč 
(včetně topení)
Klíč – centrum služeb                           3.000,- Kč
Střední škola a ZŠ Ol. Topolany         2.000,- Kč
SDH Vacanovice                                  20.000,- Kč
Mladí hasiči okrsku Tršice                 25.000,- Kč
Myslivecké družení Tršice-Zákřov      10.000,- Kč
Stat. město Přerov-stacionář             3.000,- Kč

Kapitola bytové hospodářství obsahuje vý-
daje na provoz bytových jednotek.

V  péči o vzhled obcí jsou proúčtovány 
mzdy pracovníků, vybavení pracovní čety 
nářadím, různá školení a služby, materiálu  
a pohonných hmot.

Do položky požární ochrany jsou účtovány 
příspěvky jednotlivým hasičským sborům, 
nákup vybavení, refundace mezd, školení, 
spotřeba energie.

V Tršicích dne 3. 3. 2017
Leona Stejskalová

starostka obce Tršice

nový dopravní automobil Ford Transit Kom-
bi V363 Trend 2,0 TDCi, který jsme pořídili 
v celkové částce 1.050.933,- Kč. Z toho nám  
100.000,- Kč poskytl Krajský úřad Olomouc-
kého kraje, čekáme na rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace na částku 450.000,- Kč z Minister-
stva vnitra ČR a zbývající částku 550.993,- Kč 
zaplatila obec ze svého rozpočtu. Je to další 
posun pro naši JPO III. Také jsme podali žá-
dost o dotaci do programu IROP na celko-
vou rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je 
opravdu v kritickém stavu. Pokud by se nám 
podařilo dotaci získat, měli by naši hasiči 
základnu, za kterou bysme se nemuseli sty-
dět a mohli bychom do budoucna uvažovat  
o koupi nové hasičské cisterny. Byla dokon-

čena i kaple v Lipňanech, na kterou jsme zís-
kali dotaci 300.000,- Kč. Celková oprava včet-
ně prostranství stála 985.279,- Kč.

Letos nás čeká větší výsadba stromů v Tr-
šicích, dodělání chodníků u paneláků a na 
Berku. O ostatních investicích bude ještě za-
stupitelstvo jednat. 

Zastupitelstvo obce nadále sleduje dění 
nejen kolem soudního sporu, ale celkové 
dění na naší škole.

Dovoluji si Vás pozvat na pietní akt, který 
se bude 29. dubna u pomníku na Zákřově za 
účasti vojska a významných hostů. 

Přeji hezké jaro.
Leona Stejskalová 

starostka obce

Závěrečný účet obce Tršice
rozbor hospodaření za rok 2016



2 Tršický zpravodaj

skup. třída druh příjmů rozpočet

1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 4 500 000     

1112 Daň z příjmu fyz.os.ze sam.výděl.č. 450 000     

1113 Daň z příjmu fyz.os. – z kapitál.výnosů 450 000     

1121 Daň z příjmu práv. osob 5 000 000     

1122 Daň z příjmu práv. osob – obec 450 000     

1211 Daň z přidané hodnoty 8 500 000     

1337 Ostatní poplatky – svoz odpadu 850 000     

1341 Poplatky ze psů 55 000     

1343 Poplatky z veřej. prostranství 10 000     

1351 odvod loterií a podobných her 80 000     

1361 správní poplatky 150 000     

1511 daň z nemovitosti 3 000 000     

4111 neinvest. transfery 0     

4112 neivest. transfery ze SR 1 000 000     

4113 neinvest. transfery ze státních fondů 0     

4116 ost. neinvest. transfery ze SR 0     

4121 neinvest. přijaté transfery od obcí 0     

4122 neinvest. přijaté transfery od kraje 0     

4134 převody z rozpočt.účtů 0     

4213 invest. přijaté transfery ze st. fondů 0     

8123 financování úvěrem 7 000 000     

0     

1029 2131 příjmy z pronájmu pozemků 100 000     

2310 pitná voda 800 000     

2321 odvádění a čištění odpad.vod 869 950     

3314 příjmy z poskyt. služeb 7 000     

3319 příjmy ze sálu 80 000     

3412 příjmy z pronájmu fitness centra 150 000     

3612 pronájem bytů 300 000     

3613 pronájem nebyt. 170 000     

3632 pronájem hrob. místa 10 000     

3636 prodej pozemků 0     

5512 přijaté příspěvky 30 000     

3725 2324 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 200 000     

6171 příjmy z poskyt. služeb 50 000     

6171 příjmy z prodeje zboží 0     

6171 sankční platby 0     

6171 ost.nedaňové příjmy 0     

6310 2141 příjmy z úroků 2 000     

6330 4134 převody z rozpočt. účtů 1 000 000     

6409 2229 ost. přijaté vratky 20 000     

CELKEM PŘÍJMY 35 283 950     

tř. 1 daňové příjmy 23 495 000     

tř. 2 nedaňové příjmy 2 788 950     

tř. 3 kapitálové příjmy

tř. 4 dotace 2 000 000     

tř. 8 úvěr 7 000 000     

skup. třída název rozpočet

1031 Pěstební činnost – lesy 50 000     

2212 Silnice 500 000     

2219 6341 invest. transfer obcím 762 230     

2221 Provoz silniční dopravy 150 000     

2310 Vodní hospodářství – pitná voda 8 500 000     

2321 Odvádění a čistota vod 1 700 000     

3111 Předškolní zařízení MŠ 20 000     

3113 ZŠ 2 300 000     

6310 5141 úroky u úvěrů 500 000     

3314 Místní knihovna 180 000     

3319 Záležitosti kultury – sál 600 000     

3322 zachování a obnova kult. památek 100 000     

3330 Činnost církví 57 000     

3399 Občanské záležitosti – SPOZ 120 000     

3412 sportovní zařízení obce 500 000     

3419 Tělovýchovná činnost 50 000     

3612 Bytové hospodářství 130 000     

3613 Komunální stavby – nebyt. prost. 80 000     

3631 Veřejné osvětlení 1 000 000     

3632 Pohřebnictví 5 000     

3639 Územní rozvoj (nákup pozemků) 500 000     

3721 Svoz nebezpečného odpadu 50 000     

3722 Svoz komunálního odpadu 700 000     

3723 sběr a svoz ost. odpadů 120 000     

3745 péče o vzhled obce 3 000 000     

5512 požární ochrana 4 000 000     

6112 zastupitelstvo obce 1 000 000     

6171 místní správa 4 000 000     

6310 služby peněžních ústavů 25 000     

6320 5163 Pojištění majetku 120 000     

6330 5345 převody vlastním rozpoč.účtům 1 000 000     

6399 5362 platby daní 100 000     

6409 5229 ost. neinv. transfery nezisk. organizacím 120 000     

6409 5329 ost. neinvest. transfery  
věř. rozp. úz. úrovně

55 000     

6409 5362 platby daní a poplatků st. rozpočtu 450 000     

8124 splátky úvěrů 2 739 720     

CELKEM VÝDAJE 35 283 950     

tř.5 běžné výdaje 21 282 000     

tř.6                kapitálové výdaje 11 262 230     

tř.8                splátky úvěrů 2 739 720     

Návrh rozpočtu na rok 2017PŘÍJMY výdaJE

Leona Stejskalová
starostka obce Tršice

Jan Březovský
   místostarosta
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skup. třída druh příjmů rozpočet skutečnost procenta

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 4 150 000     4 054 231,32 Kč 97,69 %

1112 Daň z příjmu fyz. os.ze sam. výděl. č. 450 000     263 459,19 Kč 58,55 %

1113 Daň z příjmu fyz. os. – z kapitál. výnosů 415 000     444 964,35 Kč 107,22 %

1121 Daň z příjmu práv. osob 4 650 000     4 597 632,05 Kč 98,87 %

1122 Daň z příjmu práv. osob – obec 379 430     379 430,00 Kč 100,00 %

1211 Daň z přidané hodnoty 8 000 000     8 429 771,65 Kč 105,37 %

1337 Ostatní poplatky – svoz odpadu 850 000     786 447,00 Kč 92,52 %

1341 Poplatky ze psů 55 000     51 349,00 Kč 93,36 %

1343 Poplatky z veřej. prostranství 3 000     3 050,00 Kč 101,67 %

1334 odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 357 064     357 064,00 Kč 100,00 %

1351 odvod loterií a podob. her 88 001     86 227,34 Kč 97,98 %

1361 správní poplatky 177 000     147 170,00 Kč 83,15 %

1511 daň z nemovitých věcí 2 660 000     2 398 489,21 Kč 90,17 %

4111 neinvest. transfery z SR 210 000     210 000,00 Kč 100,00 %

4112 neinvest. transfery ze SR 1 006 100     1 006 100,00 Kč 100,00 %

4116 ost. neinvest. transfery 300 000     300 000,00 Kč 100,00 %

4216 ost. invest. transfery 15 679 000     15 679 000,00 Kč 100,00 %

4222 invest. transfery od kraje 100 000     100 000,00 Kč 100,00 %

1029 2131 příjmy z pronájmu pozemků 130 000     127 454,63 Kč 98,04 %

1069 2212 sankční platby od jiných subjektů 2 500     2 500,00 Kč 100,00 %

2310 pitná voda 2 430 000     2 417 965,00 Kč 99,50 %

2321 odvádění a čistění odp. vod 640 000     614 305,00 Kč 95,99 %

3314 knihovna 7 000     6 550,00 Kč 93,57 %

3319 záležitosti kultury 100 000     91 330,00 Kč 91,33 %

3412 sportovní zařízení 150 000     141 300,00 Kč 94,20 %

3613 Příjmy z pronájmu nebyt. prostor 170 000     155 048,00 Kč 91,20 %

3612 bytové hospodářství 295 000     305 184,00 Kč 103,45 %

3632 pohřebnictví 8 000     8 060,00 Kč 100,75 %

3639 komunální služby 88 600     88 380,00 Kč 99,75 %

3725 využití komunál. odpadů 200 000     189 071,00 Kč 94,54 %

5512 přijaté příspěvky 30 000     28 000,00 Kč 93,33 %

6171 ost.daňové příjmy 60 600     18 608,00 Kč 30,71 %

6310 příjmy z úroků 5 000     776,76 Kč 15,54 %

6330 4134 převody na účtech 400 000     400 000,00 Kč 100,00 %

6409 2229 ost. vratky 6 162     6 162,00 Kč 100,00 %

Celkem příjmy 44 252 457     43 895 079,50 Kč 99,19 %

     

tř.1 daňové příjmy 22 234 495     21 999 285,11 Kč

tř.2 nedaňové příjmy 2 626 262     2 499 094,39 Kč

tř.3 kapitálové příjmy 1 696 600     1 701 600,00 Kč

tř.4 dotace 17 695 100     17 695 100,00 Kč

tř.8 financování 12 287 832,45 Kč

Plnění rozpočtu obce Tršice k 31. 12. 2016 – PŘÍJMY

Leona Stejskalová
starostka obce Tršice

Jan Březovský
místostarosta
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1031 Pěstební činnost-lesy 50 000     33 289,00 Kč 66,58 %

úroky 0     0,00 Kč #DIV/0!

2212 silnice 412 000     361 313,00 Kč 87,70 %

2221 Provoz silniční dopravy 150 000     115 360,00 Kč 76,91 %

2310 Vodní hospádářství - pitná voda 38 635 830     32 761 467,08 Kč 84,80 %

2321 Odvádění a čistota vod 1 786 000     1 521 315,73 Kč 85,18 %

3111 Předškolní zařízení MŠ 14 750     14 750,00 Kč 100,00 %

3113 ZŠ 2 300 000     2 300 000,00 Kč 100,00 %

3113 5141 úroky 350 000     272 620,10 Kč 77,89 %

3314 Místní knihovna 190 000     188 114,00 Kč 99,01 %

3319 Záležitosti kultury - sál 815 000     608 493,00 Kč 74,66 %

3322 Zachování a obnova kult.pam. 1 114 971     1 109 579,61 Kč 99,52 %

3412 sportovní zařízení v majetku obce 565 000     548 646,13 Kč 97,11 %

3330 Činnost církví 57 000     57 000,00 Kč 100,00 %

3399 Občanské záležitosti - SPOZ 133 000     127 525,00 Kč 95,88 %

3419 Tělovýchovná činnost 50 000     50 000,00 Kč 100,00 %

3612 Bytové hospodářství 30 000     11 101,00 Kč 37,00 %

3613 Komunální stavby-nebyt.prost. 121 500     116 418,55 Kč 95,82 %

3631 Veřejné osvětlení 800 000     685 975,00 Kč 85,75 %

3632 Pohřebnictví 5 000     0,00 Kč 0,00 %

3639 5164 Územní rozvoj (nákup pozemků) 335 000     0,00 Kč 0,00 %

3721 Svoz nebezpečného odpadu 46 000     45 594,00 Kč 99,12 %

3722 Svoz komunálního odpadu 673 000     672 134,00 Kč 99,87 %

3723 tříděný odpad 146 000     145 092,00 Kč 99,38 %

3745 péče o vzhled obce 3 564 000     3 480 001,10 Kč 97,64 %

4350 6121 domov pro seniory 600 000     600 000,00 Kč 100,00 %

5512 požární ochrana 672 500     577 594,04 Kč 85,89 %

6112 zastupitelstvo obce 1 000 000     887 790,00 Kč 88,78 %

6115 volby do krajských zast. 210 000     140 218,75 Kč 66,77 %

6171 místní správa 3 976 525     3 901 682,01 Kč 98,12 %

6310 služby peněžních ústavů 25 000     24 104,50 Kč 96,42 %

6320 pojištění 120 000     109 242,00 Kč 91,04 %

6330 5345 převod mezi účty 400 000     400 000,00 Kč 100,00 %

6399 5362 platby daní 150 000     -84 956,00 Kč -56,64 %

6409 ost.činnosti 537 751     537 751,00 Kč 100,00 %

CELKEM výdaJE 60 035 827     52 319 214,60 Kč 87,15 %

tř.5      běžné výdaje 20 899 997     19 293 594,32 Kč

tř.6      kapitálové výdaje 39 135 830      33 025 620,28 Kč

tř.8 splátky 1 416 630,00 Kč

53 735 844,60 Kč

stav účtu k 1.1.2016 222 702     

stav učtu k 31.12.2016 2 669 769     

skup. třída název rozpočet skutečnost procenta

Plnění rozpočtu obce Tršice k 31. 12. 2016 – vYdÁNÍ

Leona Stejskalová
starostka Obce Tršice

Jan Březovský
místostarosta
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Přehled o přirozeném pohybu obyvatelstva za rok 2016
stav k
31. 12. 2015

Narození Úmrtí Přihlášení Odhlášení stav k
31. 12. 2016M Ž C M Ž C M Ž C M Ž C

Tršice 1040 2 7 9 2 5 7 16 16 32 9 14 23 1051

Přestavlky 118 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 2 2 123

Hostkovice 129 1 0 1 1 2 3 7 3 10 7 4 11 126

Lipňany 117 0 1 1 0 1 1 5 5 10 4 6 10 117

Vacanovice 127 0 0 0 0 3 3 0 2 2 2 0 2 124

Zákřov 88 0 3 3 1 2 3 3 2 5 1 2 3 90

CELKEM 1619 3 11 14 4 13 17 35 31 66 23 28 51 1631

ČOV Tršice byla uvedena do provozu 
v červnu roku 2015 od té doby bylo vyčiště-
no 53 423 m3 odpadní vody s účinností od-
stranění nečistot větší jak 98%. Čistírna pra-
cuje převážně bez problémů, jiné je to však 
na kanalizační síti resp. čerpacích stanicích 
odpadních vod. S  postupně se zvyšujícím 
počtem napojených obyvatel se začaly mno-

žit i poruchy čerpadel na čerpacích stanicích. 
důvodem těchto poruch není nic jiného 
než odpad, který do kanalizace nepat-
ří, jako například zbytky jídel, oleje, tuk, 
hygienické pomůcky jako špulky do uší, 
odličovací tampóny, vlhčené ubrousky  
a jiné. U ubrousků se zastavíme, protože 
to je největší problém ze všech, tyto vlhče-

né ubrousky patří do koše, 
ne do záchodu, jsou vyro-
beny z  umělých vláken, ne 
papírových jako záchodový 
papír. To znamená, že se ve 
vodě nerozloží a jejich nahro-
madění v  prostoru čerpadel 
působí jako špunt. Ubrousek 
zachycený na oběžném kole 
čerpadla na sebe nabaluje dal-
ší a další ubrousky až čerpadlo 
zcela ucpou nebo poškodí viz. 
foto 1 a 2. Oprava čerpadla 
stojí v  rozmezí od 5  000 do 
20 000, pokud je čerpadlo po-

škozeno tak, že cena přesáhne 25 000 Kč ku-
puje se nové čerpadlo za 30 000 Kč, čerpadel 
je po Tršicích osm. Kvůli tomu se zvyšují pro-
vozní náklady na chod kanalizace. Opravy, 
servis a zvýšená frekvence čištění za pomo-
cí mechanizace jsou následkem vhazování 
těchto ubrousků do kanalizace. Tyto zvýše-
né náklady se v  budoucnu promítnou do 
ceny stočného. Cena pro stočné na rok 2017  
a 2018 viz. tabulka. 

V letošním roce bude probíhat nové plom-
bování vodoměrů, popřípadě výměna, kde 
to bude nutné, kterou provedou pracovní-
ci obecního úřadu. Tento úkon je prováděn 
bezplatně.

Ing. Milan Stejskal
Technik VaK Tršice

Čistička odpadních vod

Cena stočného

2017 2018

bez DPH 35,31 Kč 36,58 Kč

DPH 5,30 Kč 5,49 Kč

s DPH 40,60 Kč 42,07 Kč

Úklidová firma HARYSERVIS přijme zaměstnance do 
pracovního poměru na provoz ALFANAMETAL – Tršice 

do profese pracovník úklidu.

Nabízíme: dlouhodobé zaměstnání, sociální program

Požadujeme: zodpovědnost, trestní bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost, dobrou pracovní morálku

Nástup možný ihned !!!

Bližší informace na  telefonním čísle:  
585 311 077, kl. 125, p. Králová.
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Náš školní ples vždy zahajují žáci vycháze-
jícího ročníku tradiční slavnostní polonézou. 
Letos je posílila i jedna žákyně z osmé třídy. 
Polonézu nacvičily se žáky naše paní učitelky 
Zuzana Dostálová a Lenka Brlíková. Polonéza 
se všem líbila a jako každý rok vystoupení na-
šich žáků přilákalo do sálu spoustu lidí, pře-

V sobotu, 25. února, již po patnácté procházel naší obcí maso-
pustní průvod, organizovaný kulturní komisí. V průvodu se obje-
vovaly jak masky tradiční (medvěd, bába), tak nové, reagující na 
současný život. 

A tak jsme v sobotu navštěvovali naše dobré známé, zahráli jim 
jejich písničky a spolu jsme si zatancovali a zazpívali. Odměnou 
nám bylo bohaté pohoštění a úsměv na jejich tvářích. 

Děkuji tak všem účastníkům masopustního průvodu (tento-
kráte nás bylo přes čtyřicet), ale i členkám kulturní komise, které 
zajišťovaly zázemí pro účastníky průvodu, a především občanům, 
kteří nás bohatě pohostili a obdarovali. 

Vybrané peníze byly předány kulturní komisi a předány na akce 
pro děti (slet čarodějnic, dětský den aj.).

M. Mahdal

devším z řad rodičů a příbuzných, kteří byli 
zvědaví na to, jak to ten jejich syn, nebo je-
jich dcera zvládne. Vždyť polonéza je takový 
malý vstup do světa dospělých.

Letošní ples připadl na sobotu 14. ledna 
2017. Všichni tanečníci již byli připraveni dáv-
no před začátkem plesu, dívky v krásných bí-

lých šatech, chlapci v bílých košilích s červe-
ným motýlkem a v tmavých kalhotách. Ještě 
poslední zkouška před vystoupením, troška 
nervozity a ples mohl být zahájen. Polonéza, 
roztančení a tanec s rodiči,…vše krásně vyšlo 
a bez chybičky. Tanečníci mohli být spokoje-
ni - netrénovali zbytečně.

Ples byl zahájen, občerstvení bylo zajiště-
no, tombola byla bohatá,… co víc si od plesu 
přát? Myslím si, že ten letošní ples se vydařil.

Mgr. Lenka Brlíková
tř. učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

Ples SRPŠ v Tršicích

Masopust v Tršcích
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Štědrý večer nastal...
v Mateřské škole Tršice ve třídě Tygříků 

to bylo 15. 12. 2016 odpoledne. Děti si do 
školky pozvaly kamarády z lesa – mrave-
nečky. Mravenečci pracovali, pomáhali si, 
radovali se, odpočívali, dokud nezjistili, že 
právě dnes je Štědrý den. Vzpomněli si na 
to, že již chodili čerti a poté již plnými douš-
ky oslavovali tento kouzelný čas. Zpívalo 
se, zdobil se vánoční stromeček a zjišťovalo 
se, jak Vánoce slaví děti. A protože byly děti 
oceněny velkým potleskem, přirozeně mu-
sely dát přídavek. To byl tanec sněhových 
vloček. Děti při něm zazpívaly maminkám 
a tatínkům, že všechno, co na Vánoce chtějí, 
jsou oni. Pod závojem zlatých konfet ukápla 
nejedné mamince a tatínkovi slzička dojetí.

Pro zpestření tohoto výjimečného odpo-
ledne si pak paní učitelky připravily pro děti 
a rodiče vánoční dílničky. Vše provázela vel-
mi příjemná a přátelská atmosféra, ve které 
si všichni společně popovídali a vzájemně 
ochutnali vánoční cukroví přinesené hosty 
i připravené samotnými dětmi z mateřské 
školy.

Zvláštní poděkování patří hasičům z Tršic, 
kteří nám vypůjčili rekvizity na vystoupení  
a darovali do tříd krásné vánoční stromečky.

Mgr. Michaela Koričová
ved. uč. MŠ při ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

Jako každoročně i letos proběhla v  naší obci 
tříkrálová sbírka, která je určena pro aktivity Cha-
rity (tedy provozování služeb seniorům, tělesně 
postiženým občanům, opuštěným atd.). 

Jak jistě všichni víme, čtyři pětiny výtěžku zů-
stávají v regionu, kde byly vybrány, zbytek jde na 
pomoc dále.

Letos nás v tomto období navštívila opravdová 
zima (mimochodem většina si ji po několika ob-
dobích přála) a tak se naše skupinky tří králů vy-
daly se svým poselstvím lásky a naděje do pořád-
ně zmrzlých ulic. Teplota ráno v sobotu 7. ledna 
ukazovala mínus 22 stupňů a ani před polednem 
nevystoupila nad mínus deset stupňů celsia.

O to více je potřeba ocenit nadšení a službu 
malých tříkrálových koledníků a jejich dospělého 
doprovodu.

Celkem se v naší obci vybralo 37 852 Kč.
Poděkování patří jednak dětským koledníkům, 

jejich dospělému doprovodu, koordinátorům tří-
králové sbírky a také všem občanům, kteří přispě-
li do tříkrálových kasiček.

Mgr. Milan Mahdal 

Tříkrálová sbírka 2017

vánoční vystoupení třídy Tygříků s posezením
a vánočními dílničkami
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Šestka v historii naší obce
V loňském roce (2016) si naše obec připo-

mínala několik kulatých výročí (tedy končící 
číslem šest), která měla vliv na další rozvoj 
Tršic. 

•	 1526 byly Tršice povýšeny na městečko, 
•	 1896 byla postavena dodnes sloužící 

budova školy na náměstí, 
•	 1896 byl založen spolek dobrovolných 

hasičů,
•	 1906 byl postaven současný kostel 

Narození Panny Marie.

Patrně jediným jménem bývalých majite-
lů Tršic, které zůstalo známo do současnosti 
širší veřejnosti, je jméno Jiřího Žabky z Lim-
berka.

Právě na Žabkovu žádost povýšil v roce 
1526 král Ludvík Jagelonský Tršice na měs-
tečko. Na základě královského povýšení 
dostala ves právo šenkovat víno, pivo a pá-
lenku, stavět pivovary, konat každé pondělí  
a v týdnu po svaté Kunhutě trh výroční, pe-
četit černým voskem.  Ve znaku městečka byl 
štít blankytné barvy, rozdělený v půli vodo-
rovně dvěma bílými břevny v horní polovině 
se zlatým vyobrazení polovice orla, v  dolní 
s  vyobrazením žabky s  hlavou obrácenou 
vlevo. V roce 1530 zapsal Žabka své manželce 
Dorotě věno 800 kop grošů. Tršické panství 
představovalo tedy samotné Tršice, pustou 
ves Otěhřiby, Zákřovice, Bělou a Zátěš, navíc 
se rozšířilo v roce 1532 o Lipňany a Vacanovi-
ce. V té době se skutečně Tršice staly centrem 
panství a administrativním a ekonomickým 
střediskem blízkého okolí. Ale již o dva roky 
později, v roce 1532, prodává tršické panství 
Nikodémovi z Bobolusk.

Jiří Žabka byl představitelem podnikavé-
ho drobného šlechtice.  Žabkové z Limberka 
patřili rovněž k vladyckým rodům, nikoliv ale 
moravským. Pocházeli z Litvy a na Moravě 
žili vlastně jen dva. Jiří začínal jako městský 
písař v Olomouci, dostal se do okruhu přá-
tel olomouckého biskupa, kde byl nazýván 
Ranotius od latinského RANA = žába. V roce 
1520 se výhodně oženil s Dorotou z Nejdeku, 
vdovou po olomouckém lékárníkovi Jakubo-

vi Kučerovi ze Svitav, což mu otevřelo cestu  
k bohatství. Dorota mu porodila 5 dcer a syna 
Buriana. Zemřela 1535 a byla (asi až pozdě-
ji) pohřbena v nové rodinné hrobce Žabků  
v kounickém klášteře. 

Kounický klášter v r. 1527 zanikl. Celé 
panství pak podle práva do své správy pře-
vzal zemský hejtman, který je však obratem 
postoupil tehdejšímu králi Ferdinandovi I. 
Habsburskému. Ten pak dal hned celé kou-
nické panství do zástavy svému oblíbenému 
rádci a místokancléři českého království Jiří-
mu Žabkovi z Limberka.

V roce 1541 byl Jiří Žabka z Limberka a na 
Kounicích také purkrabím na královském 
hradě Špilberku v Brně. Tehdy byl Žabka na 
výsluní u panovníka a také ho často zastu-
poval na zasedání královských zemských 
sněmů. V roce 1546 požádal Žabka krále Fer-
dinanda I. o souhlas, aby mohl vybudovat 
pro své kounické panství nové správní cen-
trum. Král souhlasil a Žabka tam začal budo-
vat „Nové město Jiříkov“. Ferdinand mu udělil 
statut městečka.

Toto teprve rozvíjející se budoucí městeč-
ko však existovalo jen asi 16 let a pak po smr-
ti Jiřího Žabky 1552 beze stopy zaniklo.

Jiří Žabka z Limberka však dovedl také vel-
mi obratně využít i všech sňatků ve své ro-
dině tak, aby vždy získal nějaké další statky 
a vlivné konexe. Po smrti své první manželky 
Doroty z Neideku v r. 1535 se oženil s Libu-
ší Černohorskou z  Boskovic, dcera Marie se 
zase v r. 1542 stala manželkou Václava Černo-
horského z Boskovic a na Střílkách. A Bosko-
vicové vždy zastávali přední moravské, zem-
ské úřady, dcera Kristýna byla manželkou 
Jana Smečenského z Martinic, dcera Johanka 
byla manželkou Jana Sedlnického z Choltic, 
dcera Josefa chotí Dětřicha Petřvaldského 
z  Petřvaldu, dcera Anna se stala manželkou 
Bernarda Drnovského z Drnovic a na Rájci  
a syn Burian Žabka se oženil s Mandalenou  
z Hustopečí a na Bystřici pod Hostýnem.

Je zřejmé, že Jiří Žabka byl velmi dob-
rý, všestranný hospodář, chytrý obchodník  
i odvážný podnikatel. Naskýtá se otázka, 
jakým způsobem získával peníze pro velké 
obchodní transakce, že mohl být někdy i ví-
tanou finanční oporou pro samého krále Fer-
dinanda. Zdá se, že peníze si i sám půjčoval 
a obratem je velmi výhodně investoval. Na 
jeho statcích, v polním hospodářství, v do-
bytkářství i v racionálním rybnikářství se sna-
žil mít vždy nejvyšší výnosy. V Uhrách např. 
levně nakupoval voly, které honáci přiháněli 
po tradičních cestách do našeho království, 
kde je pak Žabka velmi výhodně prodával. 
Přitom však své poddané oproti některým 
jiným panstvím záměrně nepřetěžoval a zřej-
mě věděl, že se mu to vyplatí. 

Jiří působil ve službách králů Ludvíka a Fer-
dinanda I., od nějž získal i povolení k těžbě 
stříbra v Hostýnských vrších, jiné zdroje mlu-
ví o těžbě zlata. Archeologové ale předpoklá-
dají, že šlo spíše o „těžbu“ keltských zlatých 
mincí, které se v okolí Hostýna nacházely.

Po smrti Jiříka Žabky z Limberka pak celé 
panství převzal jeho jediný syn Burian, který 
však svého otce přežil o pouhých jedenáct 
let. V roce se 1551 účastnil výpravy do ital-
ského Janova, kde čeští šlechtici vítali krále 
Maxmiliína II. po návratu ze Španělska. Před-
pokládá se, že Žabkové byli první, kdo posta-
vil na Hostýně mariánskou kapli. O dřevěné 
kapli na Hostýně máme zprávy z druhé polo-
viny 16. století, kdy ji zřejmě nechal postavit 
tehdejší majitel bystřického panství Burian 
Žabka z Limberka pro havíře, kteří zde dolo-
vali železo a stříbro. 

Burian Žabka měl se svou manželkou Man-
dalenou z Hustopeč jedinou dceru Annu Ma-
rii, která se stala třetí manželkou Jana mlad-
šího ze Žerotína. Anna Marie v  roce 1585 
zemřela bezdětná. Smrtí Buriana tak rod 
Žabků vymřel po meči.

Zkrácený zápis je součástí retrospektivní-
ho zápisu v obecní kronice za rok 2016

Kronikář Milan Mahdal

(fragment náhrobku Doroty Žabkové z Limberka v Dolních Kounicích)
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Činnost dobrovolných hasičů v loňském roce
V roce 2016 se sportovní družstvo žen 

zúčastnilo 22 a družstvo mužů 37 soutěží. 
Nejlepší výsledky se ženám povedly na po-
hárové soutěži ve Vacanovicích, kde obsadily 
1. místo, na pohárové soutěži v Tršicích obsa-
dily 2. místo a dvě třetí místa si dovezly z Ko-
žušan-Tážal a ze Svésedlic. Mužům se nejlépe 
vedlo na pohárové soutěži ve Velkém Týnci, 
kde obhájili prvenství z roku 2015. 

Dále získali dvě druhé místa z Popůvek  
a Bohuňovic a čtyři třetí místa z Velké Byst-
řice, Vacanovic, Trusovic a Provodovic. Obě 
družstva se pravidelně účastnila VC MHJ Pře-
rova, kde ženy obsadily 9. místo z 11 družstev 
a muži 9. místo z 18 družstev. Účastní se také 
soutěží smíšených družstev, nejlepším vý-
sledkem bylo druhé místo v Ratajích a třetí 
místo ve Svésedlicích.

Hasičský dorost je rozdělen na tři druž-
stva: starší žáci a dvě družstva mladších žáků.  
V loňském roce se žáci zúčastnili 15 soutěží. 
Nejlépe si vedli na pohárové soutěži v Tě-
šeticích – starší 2. míst, mladší 1. a 6. místo.  
1. místo obsadili na soutěži v uzlování Rataj-
ské Soké, zúčastnili se také Okresního kola 
pro dorost, kde obsadili 3. místo. Z ligových 
soutěží se nejvíce dařilo starším žákům, ob-

Čtení z obecních kronik
3. část -  Přestavlcká tragédie

Už před několika lety navrhl jeden ze stá-
lých čtenářů Tršického zpravodaje a v roce 
2016 čerstvý osmdesátník, abychom napsa-
li článek o tragédii v Přestavlkách na konci  
2. světové války. O ní bylo napsáno od růz-
ných autorů už dost. Naposled jsem o této 
události četl v deníku Právo. Z několika po-
jednání o této tragické noci jsem vybral pro 
Čtení z obecních kronik zápis, který napsal 
Raimund Koutný, kronikář z Hostkovic:

„V noci ze 30. dubna na 1. května pře-
padli Vlasovci Přestavlky, kde v hospodě 
Jaroslava Tušky hledali partyzány. Burco-
vali lidi, museli je častovat jídlem a pitím, 
rabovali, třískali náčiní a hospodu. Stavení 
Tuškovo, Tajmrovo a ještě asi další dvě  po 
Jana Mackovíka vypálili i se stodolami až 
do základu. Zapalovali postele, aby vše sho-
řelo, ale u Tajmra, jak odešli, tak Tajmrová 
oheň udusila a obytné stavení zachránila, 
že shořela jenom střecha, stáje a stodo-
la. Hospodského Tušku vytáhli ze sklepa, 
kde se schoval, střelili ho, hlavu mu kolbou 
rozbili a nožem rozpárali břicho. Mačá-
kovi syny naproti hospodě Jana 40letého  
a Františka 30letého, vyvolali ven, zastřelili  
a hlavy jim kolbami rozbili. Také zabili Jaro-
slava Mačáka, který se sem ze Suchonic při-
ženil a dva pány, vystěhovalce z Olomouce. 
Rolník Josef Tuška utekl bosý do pole k lesu  
a do Týnce na noc ač byla ves reflektory 
osvětlena a Vlasovci obklíčena

U nás v Hostkovicích byli jsme přede 
dnem 1. května probuzeni hlukem mnoha 
ujíždějích koní Vlasovců, kteří ujížděli přes 
Hostkovice, Čechovice, Doloplazy k Újezdu. 
Na voze vezli zabitý dobytek z vypálených 
chlévů a mezi tím dva Vlasovce. Partyzáni 
prý utekli k Suchonicím. Naší hasiči měli po-
plach a poslali tam Horáka s kluky a stříkač-
kou hasit dohasínající požár. Náčelník šel za 
nimi až byl vzduch čistý. Jeli prý tam sucho-
ničtí hasiči, ale Vlasovci jich tam nepustili. 
Když hasiči do Přestavlk přijeli, spatřili tam 
na složeném laťovém dříví z Chlumu před 
hospodou  mrtvoly tam naházené, pomlá-

při níž byli tři kozáci zraněni. Anankinovi se 
však podařilo uprchnout. Po tomto střetnu-
tí kozáci pokračovali v obci ve vyšetřování 
a zjistili, že partyzánům a parašutistům zde 
poskytovala pomoc zejména rodina Mačá-
kova. Kozáci za tuto pomoc popravili tři čle-
ny rodiny Mačákovy a dopadeného přerov-
ského odbojáře Jaroslava Sklenáře. Popravu 
provedli v ranních hodinách nedaleko křižo-
vatky cest na Suchonice a Vacanovice. Pro 
upřesnění této události uvedu ještě jednu 
informaci od PhDr. Pavla Kopečka: Kozácký 
prapor Feuermittel, který Raimund Koutný 
nazývá

Vlasovci a jsou tak nazýváni i v některých 
dalších písemnostech, však nepodléhal ve-
lení generála Vlasova a v tomto slova smy-
slu se o vlasovce nejednalo. Název vlasovci 
se však ujal pro všechny příslušníky národů 
Sovětského svazu, kteří bojovali  na straně 
Němců.

Na závěr pro odehčení, a také proto, že 
zřejmě dosud nikde nebyla publikována,  
přidám jednu alespoň trochu optimistickou 
vzpomínku, která se váže k tragické noci  
v Přestavlkách. Vyprávěl mi jí někdy v po-
lovině devadesátých let pan Drkula, v tom 
čase restituent na části střediska bývalého 
Jednotného zemědělského střediska Tršicko 
v Suchonicích, kde také bydlel. Podle jeho 
sdělení byl na schůzku oné noci tragické  
v Přestavlkách  pozván také jeho otec, který 
pracoval na dráze, zatímco matka s pomo-
cí synů doma ve Vacanovicích hospodařila. 
Předchozí noc u Drkulů ve stodole spali ně-
mečtí vojáci. Po jejich odjezdu šel ráno otec 
Drkula stodolu zkontrolovat a ve slámě zde 
nalezl hořící svíčku. Vše bylo nachystáno 
tak, aby až svíčka dohoří na úroveň slámy  
a němečtí vojáci budou daleko, stodola za-
čala hořet. Po tomto zjištění,  a aby se doma 
zase nic podobného nestalo,  otec Drkula do

Přestavlk na schůzku do hospody nejel,  
a to mu možná zachránilo život.

Miroslav Rozkošný

cené jako dobytek. Co se tam odehrálo, ví 
jen Bůh a ti zabití a ti to nepoví. Vlasovci 
prý měli všecky utracené vypsané na papíře  
a podle toho je hledali.

Asi po dvou nebo třech dnech jeli zase 
jedné noci Vlasovci v autech. U Boží muky 
za Hostkovicemi zastavili, pouštěli rakety  
a spatřivše silnou ozbrojenou hlídku na ces-
tě k lesu, nasedli na auta a vrátili se zpět. 
Okolní obce se proto usnesly hlídat a při ne-
bezpečí si vzájemně pomoci...

8. května  byl na silnici k Týnci pod bořím 
a zákrutem,   v místě, kde je cesta z boří od 
Němce z lesíka nad studýnkou nalezen ze 
strojní pušky zastřelený Josef Tuška z Pře-
stavlk, který jel na kole s Rusy jako spojka  
a který 1. května Vlasovcům utekl.“

Tolik napsal Raimund Koutný do obecní 
kroniky o tragické noci v Přestavlkách na 
konci 2. světové války. Víc snad ani nemohl, 
protože neznal souvislosti a příčiny toho, jak 
k této tragické události došlo. Popsal je však 
mimo jiné autory také PhDr. Pavel Kopeček, 
pedagog a vědecký pracovník Univerzity 
Palackého v Olomouci původem ze Vsiska.  
Z jeho práce stručně vyjímám, že po brutální 
akci na Zákřově pročesávali kozáci z praporu 
Feuermittel okolní lesy a hledali partyzány. 
Mimo několika německých vojenských zbě-
hů však nechytili žádného. Bývalý partyzán 
a konfident olomouckého gestapa Ladislav 
Uhlíř, pod krycím jménem Nováček, který  
v okolních obcích po partyzánech rovněž 
pátral, také žádné stopy po nich nenašel. 
Zřejmě  také proto, že po tragické události 
na Zákřově byli lidé v okolí opatrnější. Uhlíř 
proto alespoň poskytl gestapu dosti zasta-
ralou informaci, že v hostinci v Přestavlkách 
dochází ke schůzkám partyzánů. Přerovské 
gestapo se proto rozhodlo poslat do Přesta-
vlk na výzvědy kozácký prapor č. 574 s kry-
cím označením Feurmittel. Shodou nešťast-
né náhody k tomu právě došlo v noci, kdy 
olomoucká komunistická odbojová skupiny 
měla v Tuškově hostinci schůzku s party-
zánem Anankinem. Došlo zde k přestřelce, 
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sadili 4. místo ze 30 a pokořili svoji hranici nejlep-
šího času, požární útoz zvládli za 16:91 sekundy. 
Pro děti sbor uspořádal dvě exkurze, jedna byla 
u HC Olomouc a druhá v Místní knihovně v Tr-
šicích. V červenci sbor připravil Hasičské sou-
středění v Ludvíkově. Děti navštívily hasiče na 
stanici v Bruntále, na zdejším zámku si prohléd-
ly hasičskou výstavu. podnikly výšlap na Praděd  
a navštívily letní tábor v Ludvíkově, kde se jim po-
dařilo ulovit „Bobříka odvahy“.

Zásahová jednotka SDH vyjížděla loni celkem  
k patnácti událostem – 11 požárům, 3 dopravním 
nehodám a 1 technické pomoci. Za zmínku stojí 
požár skladu textilu v Olomouci, kde jednotka za-
jišťovala dodávku vody při dohašování. Za účast 
na této události dostala naše SDH jako poděko-
vání stuhu na prapor.

Sbor v loňském roce uspořádal ples, noční po-
hárovou soutěž s discotékou, oslavy k 120. výročí 
založení s taneční zábavou, mikulášskou nadílku 
pro děti a mikulášskou diskotéku pro dospělé. 
Na rozsvěcení stromku zahájil prodej vánoční-
ho punče, který pak prodával každý pátek až do 
23.prosince. Tak jako každý rok i loni hasiči na jaře 
a podzim uspořádali svoz železa a elektrosběr.
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KK zve všechny zájemce na tradiční Cyklovýlet 

O POKLad KUNHUTY TRŠICKÉ

sraz ve 14,00 u altánku na nádvoří tršického areálu pod zámkem
Předpokládaná trasa: Přestavlky – Majetín – Olší – Dub 
Jedeme pa silnicích III. třídy a cyklostezkách 
poznávat okolí Tršic a krásy přírody.

v sobotu 6.5.2017

Přestavlky Majetín – Olší Kostel – Dub


