
    

 
 

Slovo starostky 
 
Vážení občané, 
 

Vánoce jsou za dveřmi a s nimi se 
blíží i advent a kulturní akce, na 
které vás chceme pozvat. Ovšem 
nejen kulturou je člověk živ a proto 
je potřeba podat i pár informací, 
protože se v obci pořád něco děje. 
A taky dementovat pár „drbů“, kte-
ré se šiří kosmickou rychlostí a 
nejsou vůbec pravdivé. Začnu po-
kutou, kterou obec dostala od Čes-
ké inspekce životního prostředí za 
to, že jsme neměli prodloužené 
povolení k odběru podzemních 
vod, které čerpáme z vrtu Pazder-
nice. I přesto, že si obecní vodovod 
provozujeme sami, tzv. odpověd-
nou osobou, kterou musí podle 
zákona mít každý provozovatel, 
byla firma, která nám tuto službu 
zabezpečovala na smlouvu a za 
úplatu. Bohužel nám neřekli, že se 
má toto prodloužení udělat a sami 
to taky neudělali. Došlo k selhání 
lidského faktoru, šlo pouze o razít-
ko, vysvětlovat jak mohla obec 
čerpat vodu bez povolení opravdu 
nebudu, to snad po této informaci 
pochopí i malé dítě.  Mezi tím obec 
vypověděla smlouvu a odpovědnou 
osobou se stal zaměstnanec obce. 
Při vyplňování povinných hlášení a 
tabulek, přišel na tuto skutečnost a 
proto jsme okamžitě požádali o 
nové povolení. To už máme delší 
dobu platné, ale i přesto nám ČIŽP 
dala pokutu podle zákona a nepo-
mohlo ani odvolání k Ministerstvu 
životního prostředí. Pokuta je za-
placena a rozhodně se nebude zve-
dat stočné kvůli tomu, aby se poku-
ta zaplatila, jak jdou hloupé řeči. 
Obec předala věc právníkům a 
vstoupili jsme do jednání s firmou, 
která má uzavřenou pojistku od-

povědnosti a budeme řešit náhra-
du škody.  
Většina z vás si všimla, že jsou vol-
né obecní byty. Ty zůstávají zatím 
prázdné, protože obec s současné 
době zadala projektovou doku-
mentaci na zpracování sociálního 
bydlení v těchto prostorách. Dou-
fám, že dotaci získáme a podaří se 
nám tyto byty včetně půdních pro-
stor opravit, protože můžeme zís-
kat až 90% finančních prostředků 
na potřebné investice. Tuto infor-
maci jsme podali i na zasedání za-
stupitelsta, proto mi přišly úsměv-
né další „zaručené zprávy“, komu 
tyto byty obec přidělí. Když něco 
nevíte, není to na obec tak daleko, 
klidně se mě přijďte zeptat. Bohu-
žel je pohodlnější šířit drby, po-
mlouvat a kritizovat, protože prav-
du nechtějí drbny slyšet. Ona se 
taky nehodí moc do krámu. 
Dále bych chtěla informovat o 
opravě veřejného osvětlení 
v Chaloupkách. Oprava by měla být 
podle smlouvy s dodavatelskou 
firmou dokončena do konce letoš-
ního prosince a bude stát téměř 
milion korun. Vyměníme nejen 
samotná světla, ale i vedení elek-
třiny. Chtěli jsme ještě opravit 
chodníky, ale byla možnost požá-
dat o dotaci a tak jsme tuto mož-
nost využili, o dotaci požádali a 
hned s příchodem jara opravíme 
nejen chodníky, ale i silnici, která 
to už opravdu potřebuje. Tato 
oprava musí být provedena záro-
veň s opravou chodníku a vjezdů 
do rodinných domů.  Podle stavu 
povrchu vozovky a na základě zjiš-
těných konstrukčních vrstev a pod-
loží, na doporučení projektanta 
dojde k opravě vozovky v rozsahu : 
odebrání povrchu ve vrstvě 150 – 
200 mm (podle nové nivelety ko-

munikace), přehutnění podkladu a 
položení konstrukční vrstvy např. 
KSC (kamenivo stmelené cemen-
tem) v tloušťce min. 120 mm. Na 
tuto vrstvu položíme ložnou asfal-
tovou vrstvu a obrusnou vrstvu v 
tl. 50+40 mm. Máme v plánu také 
opravit dešťovou kanalizaci, aby 
byly Chaloupky v pořádku. Chod-
níky na Doloplazy a u paneláků už 
letos udělat nestihneme, ale budou 
také opraveny na jaře příštího ro-
ku. Část těchto chodníků bude 
uhrazena z dotace. 
Většina z vás ví, že proběhl kon-
kurz na ředitele základní a mateř-
ské školy. Do konkurzu se přihlásili 
tři uchazeči, z toho se jeden  ještě 
před samotným začátkem konkur-
zu odhlásil. Z dalších  dvou  ucha-
zečů také ředitel pro naši školu 
vybrán nebyl. Obec Tršice proto 
vyhlásila další kolo na toto pracov-
ní místo. Komise zasedala v sedmi 
lidech, a opravdu nemám takou 
moc, abych je mohla v jejich roz-
hodnutí ovlivnit tak, aby oba ucha-
zeči byli nevhodní, a k tomu ještě 
každý z jiného důvodu. Doufám, že 
se nám v dalším kole podaří ředite-
le jmenovat. Co se týká školy sa-
motné, chtěla bych k tomu jen na-
psat, že po celou dobu, co se řeší 
odvolání ředitele a to, že ho nechci 
jako zřizovatel odvolat, jsem 
k tomu neměla žádný zákonný dů-
vod a protože si moc dobře uvě-
domuji, jaké dopady by to na sa-
motnou obec mělo, a nakonec i 
potom na mě, nic by mě k tomu 
kromě zákonného důvodu nedonu-
tilo. Následky nezákonného odvo-
lání ředitele školy by byly daleko 
horší, než zaplacení finančních 
prostředků, které vyplynuly ze 
soudního sporu škola – zaměstna-
nec. Obec řešila tuto záležitost 
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s právními kancelářemi i odborní-
ky na školskou problematiku a 
vždy jsme dostali záporná stano-
viska k odvolání ředitele. Je prav-

dou, že někteří zastupitelé měli a 
mají jiný názor, ale také  jim nic 
nestálo v cestě  ředitele odvolat. 
Museli by na sebe ale převzít za 

tento krok plnou odpovědnost a 
ono se toho kolikrát víc namluví, 
než udělá. Ředitel školy je odvolán 
k 31.12.2017. 

 
 
Pro obsáhlost celého právního stanoviska ( 6 stran A4 ) předkládám POUZE VÝBĚR z něj 
(celý právní názor je kdykoli k nahlédnutí v kanceláři starostky na OÚ v Tršicích): 
 
Vážená paní starostko, 
V návaznosti na Vaši žádost o hodnocení možných důvodů a případných následků ve věci ukončení spolupráce s ředi-
telem Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvková organizace, IČ: 731 84675, panem RNDr. Bc. Jaromírem 
Vachutkou, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxxx sděluji následující: 
 
… následuje citace  §166  zákona  č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a několik stran Rozhodnutí Nejvyššího sou-
du v podobných případech a rozborů celé situace …. 
 
Závěr: 
Z výše uvedeného jsem toho názoru, že  s ohledem na dobu, která zbývá do konce funkčního období ředitele a v přípa-
dě dodržení lhůty pro vypsání výběrového řízení (konkursu) a odvolání ředitele k datu 31.12.2017 ze strany obce, tak 
jakýkoli spor ředitel versus zřizovatel se bude jevit  i s ohledem na veřejné prostředky, které budete muset v souvislosti 
s tímto vynaložit, neúčelný, nehospodárný a do jisté míry i těžce pochopitelný s ohledem na období nejistoty, které 
nastane (může trvat i několik let), a nákladnosti soudního řízení. 
Pro případ, že stávající stav je přes výše uvedené pro Vás nepřijatelný, tak nejméně riziková se v současné době jeví 
,,dohoda“ (již jsem v minulosti posílal), ve které by se s ředitelem ukončila spolupráce, nicméně pro tuto je potřeba 
jeho souhlasu. U zaměstnaneckých dohod je rizikové, že zaměstnanec – ředitel si dohodu rozmyslí a bude tvrdit, že 
tato byla uzavřena pod nátlakem a rovněž, že neměl přiměřený čas na rozmyšlení, když v případě, že by skutečně dané 
bylo prokázáno, tak je riziko neplatnosti uzavřené dohody. Rovněž je vhodné doporučit, aby byla dohoda co do jejího 
obsahu ve Vašem případě vyvážená. 
V případě, že byste ukončovali pracovní poměr s ředitelem jednostranně – odvoláním, tak jsem toho názoru, že dané je 
za současného stavu vysoce rizikové, když navíc je těžké předjímat, jaké skutečnosti by v průběhu soudního řízení o 
neplatnost odvolání byly ze strany soudu vzaty za prokázané, když v případě, že byste se nevypořádali s obranou od-
volaného ředitele, tak byste se de facto posléze ocitli ve stejné situaci jakou v současné době kladete za vinu řediteli v 
případě sporu s učitelkou Mgr. Fabianovou. 
Na tomto místě výslovně sděluji svůj názor, že jednostranné odvolání ředitele vycházeje z poskytnutých podkladů, 
nedoporučuji. 
Nicméně pokud byste se i přes uvedené rozhodli ředitele odvolat, tak lze doporučit ,,v rámci možností“ minimalizace 
rizik k danému přistoupit po rozhodnutí příslušného orgánu obce o schválení záměru vypsat výběrové řízení na 
ředitele a nejlépe až po řádném vyhlášení výběrového řízení (konkursu). 
 
… Následuje opět citace  a rozbor §166  zákona  č. 561/2004 Sb. (školský zákon) … 
 
S určitostí se dá konstatovat, že délka jakéhokoli soudního sporu s ředitelem bude trvat déle než jeho funkční období, 
které by bylo ukončeno bez jakýchkoli rizik řádným vyhlášením výběrového řízení, a to ke dni 31.12.2017. 
Na konci podotýkám, že při posouzení shora uvedených závěrů je nutno brát zřetel na to, že nelze s určitostí předjí-
mat, které skutečnosti by v případě soudního řízení byly prokázány, když i v případě důvodného odvolání, které by 
nebylo v průběhu soudního řízení prokázáno, by se výsledek soudního řízení z Vašeho pohledu rovnal neúspěchu.  
V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že otázka důsledků neplatného odvolání ředitele není v legislativě výslovně ře-
šena, a tedy nelze s jistotou, tedy bez nejmenších pochybností, konstatovat přesné důsledky, které Vám hrozí.                     
 
V Olomouci dne 6. 4. 2017      

  JUDr. Jan Galuszka, zam. advokát                             
 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o. 

 
 
Na závěr Vám přeji krásné Vánoce a bohatého Ježíška, hodně pohody a zdraví.   
 

Leona Stejskalová, starostka obce Tršice 
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Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2018 
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Studentská práce o Zákřovské tragédii uspěla v soutěži 
 
Středoškolská odborná činnost je 
určena pro mladé badatele. Její 
tradice sahá až do roku 1978 a 
probíhá pod patronací MŠMT. Ve 
školách se konají školní kola. Ná-
sledují okresní, krajská a celostátní 
kola. Nejlepší práce reprezentují 
naši zemi v kole mezinárodním. 
V současnosti mohou žáci přihla-
šovat své práce celkem do 18 obo-
rů, z nichž pod číslem 16 se nachází 
obor Historie. 

 
Je potěšitelné, že mladí lidé si vybí-
rají témata z moderní historie. Žá-
kyně Kristýna Přindišová, která 
studuje Pedagogické lyceum na 
Gymnáziu Jana Blahoslava a Střed-
ní pedagogické škole, se rozhodla 
zpracovat zákřovskou tragédii, 
událost ze samého konce druhé 
světové války ve středomoravské 
obci Zákřovu.  
Vycházela z odborné literatury, 
která se tragickou událostí zaobírá. 
Za všechnu uveďme Dokumenty 
tragédie od Karla Richtra, knihu 
Hlasy z hořících domů od kolektivu 
autorů Romana Cílka, Karla Richtra 
a Přemysla Veverky, která zasazuje 
zákřovskou tragédii do kontextu 
dalších obcí, jež se staly oběťmi 
nacistických zvěrstev, a která za-
ujme svou mimořádnou kvalitou 
uměleckého zpracování. Dalším 
cenným zdrojem byla monografie 
Pavla Kopečka Cílem byla svoboda: 

odbojové hnutí na Přerovsku, Koje-
tínsku, Hranicku a Lipnicku v ob-
dobí nacistické okupace v letech 
1939-1945. Pan doktor Kopeček 
navíc velmi ochotně poskytoval 
rady, které žákyni zprostředková-
val vedoucí práce. Žákyni dále po-
máhali informací nebo kontaktem 
pan Zdeněk Smiřický z ČSBS Pře-
rov a pan Miroslav Rozkošný, vzdě-
lavatel České obce sokolské. Žáky-
ně vycházela i z internetových 
zdrojů, např. z webových stránek 
obce Tršice, a využila i znalost re-
gionu a jeho obyvatel, protože žije 
od Zákřova v nedaleké obci. 
V teoretické části práce popsala 
průběh událostí: za údajnou pomoc 
partyzánům ze strany zákřovských 
občanů rozhodlo gestapo o vyslání 
trestní akce. Dne 18. dubna 1945 
na příkaz gestapa vyrazil jezdecký 
kozácký prapor 574 Kosakenbata-
lion (pod krycím označením Feu-
ermittel), obklíčili Zákřov, zapálili 
dům a odvlekli mužské obyvatele 
obce. Ty pak drželi ve vyšetřovně 
ve Velkém Újezdu, vyslýchali a 
mučili. Dne 20. dubna 19 mužů 
zavraždili a upálili v lesní chatě u 
Kyjanice. Jedním z umučených byl 
Otto Wolf, mladík židovského pů-
vodu, který spolu s rodiči a sestrou 
se na Tršicku ukrývali před depor-
tací do koncentračního tábora. 
V praktické části práce se Kristýna 
Přindišová zabývala vzpomínko-
vými akcemi, které se 
v současnosti na paměť tragédie 
pořádají. Je to každoroční pietní 
akt za účasti místní samosprávy a 
armády, dále štafetový běh organi-
zovaný ZŠ a MŠ Tršice a již několik 
ročníků pořádaný Pochod svobody, 
který organizuje přerovská jednota 
TJ Sokol za spoluúčasti přerovské-
ho sdružení Českého svazu bojov-
níků za svobodu a Gymnázia Jana 
Blahoslava a Střední pedagogické 
školy. 
Velmi cennou částí práce tvoří 
zpracování vzpomínek dvou po-

sledních pamětnic hrůzné noci 18. 
dubna v Zákřově. Žákyně postupo-
vala podle zásad orální historie. 
První pamětnicí je Drahomíra 
Blosgebrová (za svobodna Švarco-
vá), které nacisté zabili tatínka a 
staršího bratra. Druhou je Zdeňka 
Calábková (za svobodna Oherová). 
Ta přišla oné noci o tatínka. Do-
dnes v Zákřově žije.  
Poslední částí praktické části je 
zhodnocení výzkumu, do jaké míry 
současná veřejnost je obeznámena 
s událostí, která se na konci války 
v Zákřově stala. Výsledky dotazní-
kového šetření ukazují na zásadní 
neznalosti, a to i u obyvatel přerov-
ského a olomouckého regionu. 
V závěrečné úvaze žákyně nabízí 
řešení, jako je větší důraz na regio-
nální dějiny a pořádání exkurzí ve 
výuce dějepisu. 
Kladem práce je bohatá obrazová 
příloha: fotografie pamětnic, 
vzpomínkových akcí, pomníku 
v Zákřově, Zákřovského žalova na 
Kyjanici, hromadného hrobu 
v Tršicích apod.   
Odborná práce se v okresním kole 
(Přerov) Středoškolské odborné 
činnosti v kategorii Historie umísti-
la na prvním místě a postoupila do 
krajského kola. To se konalo na 
Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého. V náročné konkurenci 
se práce umístila na třetím místě. 
Porota pozitivně hodnotila výběr 
tématu, tedy regionální téma a 
orální historii, dosud nezpracované 
úseky jako např. zpracování vzpo-
mínkových akcí a v neposlední 
řadě i jazykovou úroveň práce. 
V závěru oceňme, že mladí lidé 
studují historii a učí se z ní. Znalost 
historie je základem všeobecného 
vzdělání. Tím, že se učíme historii, 
se učíme pro budoucnost.  

   
Mgr. Michael Tesař, 
 GJB a SPgŠ Přerov,  

vedoucí práce 
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Nemělo by se zapomenout 
 

 
 

Někdy v létě mi známá sdělila, 
že zmizela plastika rozsévače s 
podobiznou senátora Drhc. Jana 
Rozkošného,  (není příbuzný 
autora článku) ze zdi Hospodář-
ské a chmelařské školy v Trši-
cích. Tato informace mě nene-
chala klidnou a hned jak jsem 
nejdřív mohl, šel jsem se pře-
svědčit. Zjistil jsem, že naštěstí 
nezmizela, ale jen byla zatřena 
žlutou barvou, stejně jako celá 
fasáda školy. Na podobu senáto-
ra Rozkošného na této plastice 
mě poprvé upozornil v roce 
1994 pan Oldřich Zlámal z Ko-
kor, dědeček současného minis-
tra zemědělství, když jsem se 
mu představil jako nový kokor-
ský agronom. Zlámalovu infor-
maci mně pak  potvrdil nestor 
tršických  zahrádkařů pan Jan 
Nitka a na můj dotaz mi také 
odpověděl, že mladík stojící 
vedle Rozkošného je selský sy-
nek Břetislav Bém z Tršic. Vy-
střižený článek o slavnostním 
odhalení této plastiky jsem pak 
našel v Rozkošného pozůstalos-

ti, ke které jsem se náhodou 
dopídil v Brně, kde byla uložena 
na půdě jeho pravnučky. V této 
pozůstalosti  jsem našel také 
blahopřání k sedmdesátinám 
Rozkošného od další známé tr-
šické osobnosti, prof. Mikuláše 
Klapala, který v té době byl 
zřejmě předsedou agrární stra-
ny v Tršicích. Strana se v té do-
bě nazývala Republikánskou 
stranou zemědělského a malo-
rolnického lidu, za první repub-
liky války vyhrávala od roku 
1922 volby v Československu, 
ale po druhé světové válce byla 
nespravedlivě zrušena. Na vztah 
Jana Rozkošného k Tršicku mě 
upozornil také agronom Petr 
Huk, který při prohlížení staré 
katastrální mapy Hostkovic zjis-
til, že po scelování pozemků v 
této obci byla scelená pole na-
zvána jmény významných osob-
ností českého národa jako na-
příklad Husovo, ale jedno pole 
také Rozkošného. Tyto názvy se 
však neujaly, ale místní se vrátili 
k názvům původním. Pan Ol-
dřich Němeček z Vacanovic si 
také pamatoval na návštěvy se-
nátora Rozkošného v jejich obci. 
Psát o životě a díle Jana Rozkoš-
ného by si vyžadovalo hodně 
stránek Tršického zpravodaje. 
To si proto nechejme do někte-
rého dalšího jeho vydání.  Vzpo-
meňme proto aspoň sochy, kde 
jinde než v Tršicích Jan Roz-
košný měl. Jeho podobizna ve 
formě plakety byla například na 
velkém kameni před země-
dělskou školou v Přerově. Velký 
přírodní kámen tam dodnes 
stojí, ale po plaketě, která byla 
odstraněna někdy v šedesátých 
létech zůstala jen díra. Když 
jsem o tom nedávno hovořil s 
novým ředitelem školy, byl mojí 

informaci velice překvapen a 
sám se nabídl, že sochu obnoví. 
Pokud se plaketa najde někde 
na půdě školy nebo v Muzeu 
Komenského nebyl by to  pro-
blém. Další svoji sochu měl ag-
rárník Jan Rozkošný na nádvoří 
cukrovaru v Němčicích nad Ha-
nou, který spoluzakládal. Souso-
ší s jeho bustou bylo odhaleno k 
Rozkošného sedmdesátinám. O 
tom mi někdy na začátku deva-
desátých let vyprávěl pan Hru-
šák z Rozkošného rodných Kře-
novic: "Na slavnostní odhalení 
sousoší zvali pochopitelně také 
jubilanta. Ten je však odbyl s 
poznámkou: Dnes mě stavíte a 
zítra mě budete shazovat." Pro-
zíravý Jan Rozkošný měl pravdu 
v případě Němčic nad Hanou a 
Přerova. Jen v případě Tršic se 
mýlil. Zde byla plastika s jeho 
podobou jen zatřena  žlutou 
barvou.  
                             

 
 
 

 Miroslav Rozkošný
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Tršický Herkulstein 

V úterý 19. září proběhl na 1. stupni jednodenní 
sportovně-vědomostní projekt s názvem tršický/á Her-
kulstein/ka.  Starší děti tuto soutěž již velmi dobře znají 
a bývá pro ně zábavná  a do poslední chvíle napínavá. Ani 
po splnění všech sportovních disciplín (běh, hod, skok do 
dálky, slalom) nebývá jasné, kdo bude ten nejlepší. Ke 
sportovním výsledkům se připočítávají body za malý 
testík ze všeobecných znalostí. V letošním roce jsme 
uspořádali již 4. ročník této soutěže a vy jste určitě 
zvědaví, jak to v jednotlivých třídách dopadlo a kdo si za 
své výkony odnesl domů diplom a hezkou cenu. 

                                                                                               

Mgr.Eva Žundálková  
                                                                                         Vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 

     

             tršická Herkulsteinka               tršický Herkulstein 
1. třída    Nela Pospíšilová                    Matouš Prokůpek 

                            Anna Terezie Oherová 
                           /stejný počet bodů/ 
          2. třída    Lili Rangelová                        David Konečný 
          3. třída    Vanda Uvírová                              
          4. třída    Natálie Bartoňková              Jan Přindiš  
          5. třída    Adéla Teimerová                  Patrik Daněk   
 
  A tady jsou naši vítězové: 
 

 
1. třída 

 
2. třída 

 
3. třída  

 
4. třída  

 

 

Atletický čtyřboj základních škol 

25. 9. 2017 okresní kolo TJ Lokomotiva Olomouc 

     Tak nám začal nový školní rok 2017/2018 a 
spolu s ním se rozběhly první závody a zápasy, 
na které se naši sportovci nejvíce těší. Vybraní 
mladší žáci, mladší a starší žákyně reprezentova-

li dne 25.září 2017 naši školu v Okresním kole 
atletického čtyřboje, který se konal v Olomouci.  
     Žáci soutěžili v následujících disciplínách leh-
ké atletiky: v hodu míčkem, vrhu koulí, běhu na 
60 m, vytrvalostním běhu na 600 m/800m a 
skoku vysokém/dalekém.  
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Družstvo mladších žákyň: Sabina Šubová, Anna Zbořilová, 
Denisa Dvořáková, Sofie Grégrová a Monika Štefová 

 
Družstvo mladších žáků: Jakub Vláčil, Ondřej Grégr,  
Ondřej Sojka, Dominik Pavlík a Libor Dvořák 

 
 

 
Družstvo starších žákyň:  
Adéla Staňková, Markéta Růžková,  
Kateřina Bláhová, Macela Burešová  
a Lucie Ferbasová 

Naši sportovci dosáhli výborných výsledků a mnozí si i 
vylepšili osobní rekordy. Nejlepším žákem se stal 
v celkovém hodnocení Jakub Vláčil, který obsadil 5. mís-
to. Celkově obsadilo družstvo mladších žáků krásné 
3.místo. Nejlepší z mladších žákyň byla  Sofie Grégrová 
(33.místo) a ze starších Kateřina Bláhová (22. místo). Cel-
kově obsadilo družstvo mladších žákyň 10. místo a star-
ších žákyň 7. místo. Kompletní výsledky naleznete na in-
ternetové stránce: www.atletikaolomouc.cz, závody 
2017. 
 
Výsledky našich žáků a žákyň do 10. místa 
Ondřej Sojka - 9. místo (běh 800 m), 10. místo (běh 60 m) 
a 4. místo (hod kriketovým míčkem) 
Jakub Vláčil - 3. místo (běh 60 m), 8. místo (skok vysoký) 
a 8. místo (hod kriketovým míčkem) 
Adéla Staňková - 8. místo (běh 60 m) 
Lucie Ferbasová - 6. místo (skok vysoký) 
Markéta Růžková - 4. místo (vrh koulí) 

                                                          Mgr. Šárka Stříbrnská, 
                                                                        učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p.o. 
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Evropský den jazyků 
 
     Dne 27. 09. 2017 prožili žáci 
naší základní školy středeční 
dopolední výuku zcela ojedinělým 
způsobem. V rámci Evropského 
dne jazyků, který se každoročně 
slaví dne 26. září, se již od roku 
2001 pořádají akce upozorňující 
na význam učení cizích jazyků a 
jejich uplatnění při získávání stu-
dijních či pracovních příležitostí a 
mobility v evropských zemích. 
Nedílnou součástí propagace ja-
zykové bohatosti a kulturní roz-
manitosti Evropy je i podpora 
a rozvíjení mezinárodního poro-
zumění. 
 

      
 
Co si tedy učitelé „jazykáři“ při-
pravili pro žáky druhého stupně? 
Pojďme si zrekapitulovat, jaký 
program byl pro každou třídu 
představen. Ve čtyřech učebnách 
byly vyučujícími prezentovány 
zajímavosti z reálií a nabídnuty 
atraktivní činnosti k jednotlivým 
jazykům, kterým se žáci v naší 
škole učí. Druhostupňové ročníky 
se během čtyř vyučovacích hodin 
prostřídaly v každé z připrave-
ných „jazykových“ učeben a 
okusily si výuku jazyků 
netradičně.     Naprostou 
novinkou na škole je od září 
zavedení výuky s využitím 
interaktivní tabule, která byla 

nainstalována v učebně cizích 
jazyků. Paní učitelka německého 
jazyka Mgr. Eva Chýšková si pro 
žáky připravila poutavé kvízy o 
geografických, historických a kul-
turních aspektech německy mlu-
vících zemí, při nichž si žáci pro-
zkoušeli své znalosti a praktické 
dovednosti při práci s no-
vou tabulí. Nadšení žáků potvrdi-
lo, že technické novinky dokáží 
zaujmout a podnítit udržování 
motivace při výkladu a procvičo-
vání vyučované látky.  
     S odlišnostmi slovní zásoby 
slovenského a českého jazyka se 
žáci seznámili v hodinách paní 
učitelky Mgr. Lenky Brlíkové. Vý-
jimečným přínosem pro ně bylo, 
že si prakticky vyzkoušeli, jaké to 
je, podílet se na vytvoření česko-
slovenského slovníčku. Jejich úsilí 
bylo doprovázeno inspirativním 
povídáním a diskusí o Slovensku. 
     Představením vývoje vzniku 
azbuky a informacemi o rusky 
mluvících zemích dokázala žáky 
upoutat paní učitelka Mgr. Radka 
Mašatová. Žáci pracovali 
s originálními ruskými slovy, kte-
rá se pokusili převést do latinky, 
odhadnout jejich význam a přelo-
žit je do češtiny. Byli zaujati i po-
slechem známých ruských písní, 
informacemi o světoznámém sou-
boru Alexandrovci a ukázkou 
filmové pohádky Mrazík 
v původním ruském znění. 
     Vyzkoušet si vytvořit společně 
ve skupinách plakáty s anglickými 
tématy ze zeměpisu, dějin, kultu-
ry, vědy a konverzačních témat 
měli možnost žáci v hodinách 
angličtiny. Cílem bylo posílit tý-
movou spolupráci a podnítit ak-
tivní zapojení všech žáků daných 
tříd a rozvinout slovní zásobu. Ve 
vyšších ročnících měli žáci mož-
nost se seznámit a přímo pracovat 
s anglicky psanou literaturou za-
půjčenou z British Council a za-
měřenou převážně na kulturní 

minulost i současný život Velké 
Británie, doplněnou mnohými 
barevnými ilustracemi. 
 

 
    
  V takto koncipovaných vyučova-
cích hodinách byl kladen důraz na 
mezipředmětové vztahy k dalším 
jindy běžně samostatně vyučova-
ným předmětům a tématům. Žáci 
si mohli mimo jiné uvědomit a 
prověřit propojení a uplatnění 
svých znalostí ze zeměpisu, děje-
pisu, výchovy k občanství, ale tře-
ba také matematiky nebo hudební 
či výtvarné výchovy. Po každé 
vyučovací hodině proběhlo závě-
rečné vyhodnocení aktivit, při 
nichž učitelé nešetřili pochvalami 
žáků. Fotodokumentaci z celé ak-
ce pro upomínku zajistila paní 
asistentka pedagoga Karolína Po-
nížilová. 
     Ze spokojených tváří všech 
účastníků bylo patrné, že se Ev-
ropský den jazyků letos zdárně 
vydařil a pro mnohé se stal moti-
vací k dalšímu jazykovému vzdě-
lávání. Všem, kteří se do akce ak-
tivně zapojili, patří velké poděko-
vání 

Ing. Bc. Lucie Mádrová,  
učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
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4. obnovený ročník přespolního běhu v Tršicích 
 
Ve středu 27. 09. 2017 jsme pokračo-
vali v tradici naší školy a pořádali 
Okrskové kolo v přespolním běhu. 
Hojná účast 124 startujících žáků 
z okolních škol ZŠ Velká Bystřice, ZŠ 
Milady Petřkové Velký Týnec, ZŠ Vel-
ký Újezd, SVP Tršice a žáků naší školy 

v nás povzbudila sportovní atmosféru a po zahájení na 
multifunkčním hřišti jsme vyrazili na trať.  
Na startu první kategorie nás však překvapil výlov 
rybníka, o kterém jsme nevěděli. Po krátkých úvahách 
z hlediska bezpečnosti běžců jsme se rozhodli tratě 
oproti loňským ročníkům změnit. Následně pokračoval 
přespolní běh bez větších komplikací. 
 

 

  

 
Závodilo se v následujících kategoriích : 
 
Kategorie II. (4. - 5. třída)  
 - dívky (750 m), hoši (1000 m) 
Kategorie III. (6. - 7. třída) - 
 - dívky (1000 m), hoši (1500 m) 
Kategorie IV. (8. - 9. třída)  
- dívky (1500 m), hoši (2000 m) 

Celkem přijatelné počasí a podmáčený terén zvládli všichni běžci. Dle 
mého názoru se závody v přespolním běhu vydařily, nedošlo 
k žádnému úrazu a ti nejlepší běžci si odvezli krásné medaile za své 
vynikající výkony.  
Doufáme, že se závody všem líbily a věříme, že se příští rok shledáme 
ve stejném, nebo i větším počtu. 

 

 
 
Našimi nejlepšími vytrvalci se stali: 
 

 

Lucie Horčičková ze 4. třídy - 6. místo (3:05,35) 
Veronika Poláková z 5. třídy - 5. místo (2:57,09) 
Denisa Dvořáková z 5. třídy - 4. místo (2:52,20) 
Sofie Grégrová ze 6. třídy - 6. místo (3:21,68) 
Ondřej Grégr ze 7. třídy - 6. místo (3:42,74) 
Ondřej Sojka ze 7. třídy - 8. místo (3:43,74) 
Adéla Staňková z 8. třídy - 8. místo (4:29,29) 
Marcela Burešová z 9. třídy - 9. místo (4:29,91)  
 

Všem zúčastněným závodníkům moc gratulujeme a 
přejeme jim mnoho dalších úspěchů! Poděkování 
patří i všem učitelům a ředitelům zúčastněných škol 
za perfektní připravenost všech závodníků, rodičům 
a pořadatelům akce. 
       

                       Mgr. Šárka Stříbrnská,  
učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p.o. 
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Olympijské hry – Školkiáda 
 
   Začátek října měl být ve školce v Tršicích ve znamení Olympijských her – 
Školkiády. Nakonec se nám jeden sportovní den kvůli počasí protáhl až do 
poloviny října, ale o to více jsme si to všechno užili. 
   Ve čtvrtek 05. 10. 2017 dopoledne si děti hrály na opičky, stavěly ZOO, 
tiskaly svoje značky a zvířátkům dokreslovaly ohrádky, hledaly druhou 
polovinu zvířátka nebo stejné zvířátko na kartičce. Během toho se všechny 
děti stihly i zvážit a změřit, abychom věděly, 
kdo je největší a nejlehčí. Po svačince si 
všechny děti našly svoje zvířátko a náhle byly 
ve čtyřech skupinkách. Dále už je čekalo 

zkoumání, v čem je jejich zvířátko nejlepší, vymýšlení, čím jsou zvířátka v jejich sku-
pince stejná a v čem se liší. Na závěr si děti vytvořily vlastní zvířecí pexeso. 
   Dopolední olympiáda proběhla kvůli vytrvalému dešti až o týden později. Na spor-
tovním hřišti jsme běhali na krátkou i dlouhou vzdálenost, skákali jsme z místa a há-
zeli jsme špejlí do dálky. Děti zjistily, ve které disciplíně jsou právě ony dobré a co jim 
naopak tak dobře nejde. 
   Na pravou Školkiádu s olympijským ohněm a vlajkou jsme si museli ještě týden po-
čkat. Odměnou ale bylo krásných dvacet stupňů a sluníčko na obloze. Každý, kdo vy-
robil vlajku a vymyslel si název svého soutěžního státu, mohl soutěžit. Objevilo se 
nám tu Kočičí království, Katánie či Mašinfýrsko. Po slavnostním zahájení už mohli vybíhat první soutěžící. Po spl-
nění šesti soutěžních disciplín, kde musel tatínek či maminka se svým dítětem zjistit, jak umí spolupracovat, doka-
zovali, jak dobře se znají či jakou mají odvahu, si mohli opéct špekáček a občerstvit se. A protože se všem podařilo 
získat šest razítek, mohli jsme všechny děti odměnit zlatou medailí a reflexní páskou. Medaili dostali i sourozenci 
soutěžících, a protože některé děti odpoledne nedorazily, zbyly medaile i na soutěžící rodiče. 
   I když se nakonec Olympiáda protáhla do tří dnů, i tak si děti odnesly nezapomenutelné zážitky. Vše se nakonec 
vydařilo a my se těšíme na další rok a další Školkiádu. 

Mgr. Michaela Koričová 
vedoucí učitelka MŠ při ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
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Drakiáda 
Jak již k podzimu patří, také na naší škole proběhla ve čtvrtek 12. října Drakiáda.  
Zúčastnily se jí děti z 1. stupně společně se svými rodiči. Přinesly si nejen své krásné 
draky, ale také dobrou náladu a chuť bojovat v bramborových soutěžích.  
Děti plnily čtyři bramborové disciplíny: Bramborový skokanský závod, bramborová 
štafeta, hod bramborou a bramborový florbal. Všechny si počínaly statečně za po-
vzbuzování svých rodičů a učitelů.  
Všichni jsme se ale také těšili na hlavní disciplínu, pouštění draků. Soutěžilo se ve 

dvou kategoriích – Nejpěknější drak a Nejlépe létající drak. Bylo velice těžké posoudit krásu, protože každý drak 
byl něčím specifický. Hodnotili jsme nejenom vzhled, ale také náročnost ruční výroby.  
Když se rozfoukal vítr, bylo krásné pozorovat všechny draky na nebi. Jedni vzlétli výš, jiní se drželi blíž při zemi, ale 
všichni plnili svůj úkol.  
Na konci přehlídky draků, jsme vyhlásili vítěze obou kategorií a společně pokračovali k ohni, kde jsme si při kytaře 
a zpěvu pochutnali na pečených bramborách.  

Mgr. Marie Szalai, Bc. Veronika Stašková  

NAŠI VÍTĚZOVÉ:  
Nejpěknější drak  
 1. Jakub a Adéla Gehrovi  

 2. Matyáš Baldermann  

 3. Aneta Jánová  

 

Nejlépe létající drak  
 1. Jakub Pospíšil  

 2. Veronika Poláková (cenu převzala sestřenice)  

 3. Nikola Ambrožová  
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Dopravní projekt s Policií ČR, středa 27. 09. 2017 
 
Na začátku školního 
roku s dětmi pravi-
delně opakujeme pra-
vidla silničního pro-
vozu s důrazem na 
chování chodců, cyk-
listů, jak přivolat prv-
ní pomoc. Zároveň 

připomínáme dětem slušné, ohleduplné a bezpečné 
chování v dopravních prostředcích, na zastávkách a 
v jejich blízkosti, neboť velká část našich dětí dojíždí 
z okolních obcí. K tomu nám slouží dopravní projekt, 
který bývá v podzimních měsících podpořen účastí 
Dálniční policie ČR, která přidá na důležitosti této akce.  
Letošní projekt se uskutečnil ve středu 27. 9. 
A jak to všechno probíhalo? 
Děti celé dopoledne pracovaly v kolektivu své třídy, 
aby pod vedením tř. učitelky plnily stanovené výstupy 
pro daný věk. Čtvrtá třída se zúčastnila pouze besedy 
s policií, neboť právě v tomto období plní v Olomouci v 
Centru Semafor Průkaz mladého cyklisty, kde se jim 
dostává podrobnějších informací z dopravní výchovy a 
první pomoci z úst odborných pracovníků. 
 

Mladší děti se v projektu zaměřily na pravidla pro 
chodce, starší pro cyklisty. Součástí projektu bylo i 
praktické ověření nabytých pravidel v terénu, neboť 
nám letos přálo počasí. Děti si prošly bezpečnou cestu, 
kterou používají při přesunu z budovy do budovy nebo 
na autobusovou zastávku.  Sledovaly chování chodců, 
cyklistů, dopravní situaci v okolí obou škol, jakých chyb 
se dopouštějí řidiči, poukazovaly na nevhodné a ne-
bezpečné chování některých dětí na zastávce – lezení 
po keřích, honičky v blízkosti silnice, žduchání, přechá-
zení, přebíhání bez rozhlédnutí, hlučné chování, vul-
gární výrazy, ….  
K dopravnímu projektu patří i jízda zručnosti, kterou 
malé děti absolvovaly na koloběžkách, větší na jízdním 
kole. A co většině nešlo? Ukazování levou nebo pravou 
paží tj. signál o změně směru jízdy, kdy dítě ovládá 
jízdní kolo jednou rukou.  
Děti si projekt užily a my doufáme, že jsme přispěli 
k bezpečnosti našich dětí v nadcházejícím podzimním 
sychravém počasí.  

                                                                            
    Mgr.Ilona Sedláčková                                                                    

    třídní uč. ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 

  
 
 

 

Ohlédnutí za činností mládeže SDH v letošním roce 
 
Máme  konec roku a s dětmi jsme 
v rámci hasiču zvládli mnoho čin-
nosti. V lednu jsme s dětmi trenova-
li stínové divadlo na náš hasičský 
ples, který proběhl 10.02.2017. Kdo 
přišel tak viděl, jak se nám to po-
vedlo. Souběžně jsme trénovali na 
první zimní soutěž v uzlování. Ra-
tajské soké se konaly v Těšeticích 
v kulturním domě. Účást startují-
cích byla velká. Soutěžili jsme 

v kategoriích mladší družstva, star-
ší družstva, mladší jednotlivci, star-
ší jednotlivci a dorost. Mladší druž-
stvo se umístilo na 7.místě ze 
17.družstev, starší družstvo se 
umístilo na krásném 4.míste ze 
22.družstev, ve starších jednotliv-
cích nás reprezentoval Štěpán Vl-
ček a obsadil 5.místo z 31 jednot-
livců a Eliška Gärtnerová. 
V mladších jednotlivcích reprezen-

toval Josef Mück, Lucie Bortlíková, 
za dorost Zdeněk Gregor. 
V březnu jsme se zúčastnili florba-
lového turnaje v Přáslavicích, který 
pořádalo SDH Svésedlice. Zde jsme 
se umístili na 2.místě v kategorii 
starších žáků.  
V dubnu jsme vyrazili se staršími 
žáky na soutěž do Velkého Újezda, 
kde ve štafetě CTIF obsadili 
20.místo a v požárním útoku CTIF 
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11.místo. Počasí nezklamalo, jako 
každý rok, poletovaly vločky.  
Květen byl pro nás nejvíce náročný. 
Čekalo nás spousta soutěží, trénin-
ky a další aktivity. Na začátku měsí-
ce jsme předvedli  ukázku  na osla-
vách sboru v Lipňanech. S dětmi 
jsme si připravili upravenou disci-
plínu štafetu požárních dvojic. Pak 
nás čekala první ligová soutěž 
v požárním útoku v Loučanech. 
Mladší žáci obsadili 19.místo a star-
ší žáci obsadili krásné 6.místo. 
V obou kategoriích je okolo 40 star-
tujících družstev. Další ligová sou-
těž se konala v Doloplazích.  
V červnu jsme vyrazili jako každo-
ročně do Těšetic na pohárovou 
soutěž. Letos jsme dovezli 
v kategorii starší žáci 3.místo a 
v kategorii mladší žáci 5.místo. Ten 
samý den jsme ještě s družstvem 
starších žáku pokračovali na pohá-
rovou soutěž do Dubu nad Mora-
vou. Kde starší žáci ukázali že umí  
zaběhnout i čas 15.13s a s tímto 
časem obsadili 2.místo. Absolvovali 
jsme i noční soutěž v Trusovicích. 
Soutěž se skládala ze dvou disciplín 
štafeta požárních dvojic a jak se 
setmělo tak požární útok. 
V kategorii mladší žáci jsme celko-
vě  vybojovali 7.místo ze 14 druž-
stev, starší žáci z 24.starujících 

družstev obsadili 6.místo.  Další 
ligová soutěž proběhla v Mezicích.  
Ke konci měsíce jsme jeli  na ligo-
vou soutěž do Hluboček. Za SDH 
Tršice se zúčastnily dvě družstva 
mladších žáků a jedno družstvo 
starších žáků. Zde mladší žáci druž-
stvo A ukázalo, že umí také obsadit 
první příčky a z této soutěže do 
Tršic vezlo pohár za 1.místo.  
Začal prázdninový měsíc červenec, 
ale ani ten nás nezastavil od další 
aktivity. S nejmladšími členy sboru 
jsme jeli na ukázku požárního úto-
ku do Vacanovic na jejich hasičskou 
soutěž pro dospělé. Ke konci 
prázdnin SDH Svésedlice pořadal 
pohárovou soutěž v požárním úto-
ku pro děti.  Mladší žáci se umístili 
na 11.místě a starší žáci se umístili 
na 4.místě. Letos i v prázdninové 
dny byla účast veliká. 
V září  dobíhaly poslední kola ligy 
v požárním útoku. Předposlední 
kolo se konalo v Drahlově.  Dále nás 
čekala ukázka požárního útoku 
v Tršicích na hodech. Na konci mě-
síce proběhlo vyhodnocení ligy 
v Olomouci na Horním náměstí za 
přítomnosti poslance parlametu ČR 
Martina Novotného a primátora 
statutárního města Olomouc doc. 
Mgr. Antonína Staňak, Ph.D.  Celko-
vě se v lize ve své  kategorii mladší 

žáci umístili  na 21.místě a starší 
žáci na 15. místě ze 30 hodnoce-
ných družstev. Na této akci byl 
dlouholetým vedoucím mládeže 
předán pamětní list a odznáček u 
příležitosti 45. výročí hry Plamen. 
Mezi oceněnými jsem byla i já. 
Pravidelně  se připravujeme na 
branný závod požárnické všestran-
nosti. Branný závod se skláda 
z úkolů: střelba ze vzduchovky, 
základy první pomoci, požární 
ochrana, topografie, zorientování 
mapy, určení azimutu, přelez přes 
vodorovné lano. Na soutěž jsme jeli 
do Náměště na Hané. SDH Tršice 
reprezentovalo 20 dětí, v každé 
kategorii dvě družstva. Celkově 
jsme obsadili 9.místo z 33 sborů. 
Takže letošní alias braňák byl 
úspěšný. Na konci října proběhlo 
školení vedoucích a rozhodčích 
mládeže v Jánských Koupelích, kde  
úspěšně obnovil zkoušky pro čin-
nost s dětmi Jaroslav Hubka.  
SDH pro Vás opět připravuje punče, 
Mikulášské odpoledne 9.12.2017, 
Hasičský ples 9.2.2018 
Na všech naších akcí se na Vás moc 
těšíme a děkujeme za Vaši přízeň. 
 

Za SDH Tršice, vedoucí mládeže 
Daniela Gregorová, DiS. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.místo mladších žáků v Hlubočkách 2.místo starších žáků v Dubu nad Moravou 
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TJ Tršice - ohlédnutí za rokem 2017 

 

Blíží se konec roku, fotbalová sezóna 2016/17 je 
již za námi a ta nová v polovině a rádi bychom  
rok 2017 shrnuli. Během tohoto roku Tělový-
chovná Jednota Tršice pořádala kromě jednotli-
vých zápasů našich fotbalistů řadu kulturních 
akcí a pokračovala i letos v započaté rekonstruk-
ci prostor pod tribunou. Kromě tradičních kul-
turních akcí jako je sportovní maškarní ples, fot-
balového utkání staré gardy Raketa Tršice x 
Bomba Lipňany a  Tršického Žabáka pořádala již 
VII. ročník turnaje v malé kopané „Memoriál dě-
dy Nováka“ a zdá se , že si tento turnaj  získal 
určitou oblibu, neboť se nám letos  sešlo na 22 

týmů. Taková účast nás velmi potěšila.  

 

V neděli 10.9. jsme uspořádali akci pro děti, kte-
rou jsme nazvali  jako Cesta do pohádky místo 
původního Pohádkového lesa a to proto, protože 
jsme trasu záměrně vedli nikoliv lesem, ale skrz 
obcí, kolem hradu a zdejšího rybníku a to z toho 
důvodu, aby trasa byla sjízdná a příjemná i pro 
maminky s kočárky. A to rodiče zvlášť ocenili. 
Nikdo z nás netušil,co nás v neděli čeká, protože 
na základě informací rodičů, které jsme následně 
obdrželi, nám bylo řečeno, že široko daleko jsme 
byli jediný spolek, který v tuto dobu pořádal akci 
pro děti a jelikož nás navíc podrželo počasí a 
neděle byla zalita sluncem, tak nám přišlo na 150  
dětí. K tomu si připočtěme rodiče a musí Vám být 
jasné, jakého rozměru tato akce  dosáhla. Něco 
neskutečného, ale díky úžasným lidem, které 
kolem sebe náš spolek stále ještě má a pokud 
budou číst tyto řádky,tak přesně vědí, které tím 
máme na mysli, tak i díky těmto lidem se akce 
podařila úspěšně zvládnout a tímto jim ještě jed-

nou děkujeme. Nutno 
říct, že kromě pár míst-
ních občanů byla většina 
návštěvníků z okolí ( 
Přerov, Majetín, Brodek 
u Přerova, Olomouc …..) 
a dle jejich slov ani netu-
šili jak moc pěkné Tršice 
jsou, jaká příjemná  a 
krásná místa tu vlastně 

máme . 

Co se týče sportovní 
stránky, tak zde bychom zvláště chtěli vyzved-
nout naše oddíly starších benjamínků, mladších a 
od září i  starších žáků. V dnešní době, kdy je 
velmi těžké mládež jednak vůbec  ke sportu při-
mět,  tak nejtěžší na tom všem je, je u toho udr-
žet. Oddíly se na základě nedostatku dětí rozpa-
dají a to je velká škoda. O to víc nás těší a jsme na 
to patřičně hrdí, že v Tršicích máme mladé talen-
ty, kteří nás úspěšně reprezentují na výběrových 
akcích OFS celorepublikového charakteru.    
                                                                     
Mladším žákům se po-
dařilo na plné čáře vy-
hrát okresní přebor a na 
turnaji vítězů okresních 
přeborů O pohár před-
sedy KFS v Jeseníku ob-
sadili krásné 2.místo.  A 
za to jim patří velký dík. 
Jak mladší tak starší žá-
ci, jsou mladí borci, kteří 
byť se jim postaví těžký 
soupeř, který  se mnoh-
dy nechová úplně fair 
play, tak i přesto se těchto soupeřů nezaleknou, 
mají chuť bojovat a poprat se tak o cenné vítěz-
ství. Mají náš obdiv a nejen oni. Velký dík patří i 
jejich trenérům a to Milanovi Grégrovi (jenž po 
celých 10 letech u benjamínků přešel letos 
k mladším žákům) a panu Radku Ferbasovi, kteří 
s nimi 2x týdně trénují a každý víkend s nimi 
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stojí po boku na jednotlivých zápasech ať už do-
mácích či venkovních. Naopak u mužů se letos 
příliš nedařilo. Věříme však, že se situace zlepší. 
Podnikáme patřičné kroky, jako je komunikace 
přes veřejné služby prostřednictvím FB tak i 
přímou komunikací s okolními kluby, takže se 
snad  vše zase v dobré obrátí a  nás i Vás věrné 
fanoušky muži  na jaře nezklamou. 

Kromě sportovních a kulturních akcí náš spolek 
započal v roce 2016 rekonstrukci prostor pod 
tribunou a úspěšně v ní pokračoval i v tomto ro-
ce 2017. Rekonstrukce dle našeho názoru, je víc 
jak vydařená, protože po dlouhé době získaly 
prostory  „nový šmrnc“ a podařilo se tak vytvořit 
dvě samostatné místnosti ,tak aby každá plnila 
svůj účel. Jedna místnost je určena pro technické 
věci , které jsou nutné k údržbě areálu a hřiště a 
druhá místnost je určena pro občerstvení. Tato 
rekonstrukce byla realizována z větší části své-

pomocí, vlastními silami z řad našich věrných 
dobrovolníků, z nichž bychom rádi uvedli tři 
hlavní jména a to manželé Pavla a Míša Vláčilovi 
a pan Zdeněk Poštulka st., kteří se významnou 
měrou na rekonstrukci podíleli, a troufáme si říct 
že, bez nich a jejich odhodlání by rekonstrukce 

nebyla nikdy realizována. 

Závěrem dodáme, že i na dále se budeme snažit 
pokračovat ve zvelebování sportovního fotbalo-
vého areálu, pokud nám to chuť  a síly dovolí. Na 
příští rok máme v plánu rekonstrukci šaten, kdy 
bychom rádi realizovali výměnu oken a dveří a 
pokud nám to finanční možnosti umožní, tak 
proběhne i realizace nového dětského hřiště. 
V únoru 24.2.2018  jste všichni srdečně zváni na 

sportovní maškarní ples. 

                                                                  

   Tělovýchovná Jednota  Tršice  
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