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Vážení spoluobčané, 

každoročně vám předkládáme plnění 
rozpočtu za minulý rok. Letos to není 
jinak. Rozpočet za minulý rok je jen jiný, 
než jsme zvyklí a to díky zatím největší 
investiční akci naší obce, kterou je vý-
stavba splaškové kanalizace a ČOV. 
Celková proinvestovaná částka činí 
88.244.907,-Kč, z toho je 63 991 565,-
Kč dotace, 22 253 342,- Kč je z rozpočtu 
Obce Tršice a 2.000.000,-Kč od Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje. Tato 
částka je bez DPH, protože v tomto pří-
padě je obec oprávněna uplatnit odpo-
čet.  
Usnesením Magistrátu města Olomouce 
byl prodloužen zkušební provoz ČOV 
v naší obci. Pro vás se ale nic nemění, a 
jakmile dovolí počasí, tak ti z Vás kdo 
ještě nejsou připojeni, se do toho urych-
leně dejte, ať nejsou potom zbytečné 
problémy. ČOV a kanalizace je pravidel-
ně čištěna a je na ni prováděna údržba. 
Při posledním čištění jsme zjistili, že i 
přes informace, které jsme vám, obča-
nům roznesli do schránek, jsou největ-
ším problémem vlhčené ubrousky. 
Jestli se situace nezlepší, tak se záhy 
objeví poruchy na čerpadlech, které se 
promítnou do stočného plošně, a zaplatí 
to každý z nás. Oprava takové čerpadla 
se může pohybovat i v desítkách tisíc 
korun. Buďme k sobě navzájem ohledu-
plní. 
V březnu tohoto roku, začne výstavba 
vodovodu do místních částí naší obce. 
Generálním dodavatelem je firma INSTA 

Olomouc s.r.o. Každá domácnost dosta-
ne do schránky dopis ohledně jednotli-
vých etap výstavby. Informace budou 
vyvěšeny na www.trsice.cz a v průběhu 
stavby vás obecní úřad bude informovat 
písemně i jednotlivě. Se zástupci doda-
vatele, projektové kanceláře a se zastu-
piteli plánujeme i schůze.  
Do svých domácností jste dostali tašky 
na tříděný odpad, který zaplatila Obec 
Tršice s příspěvkem Krajského úřadu 
Olomouckého kraje. Tyto tašky jsou ur-
čeny na třídění odpadu už 
v domácnostech. Není to na nákupy roh-
líků nebo jak se ptala jedna paní na jed-
norázové použití. Obec by mohla požá-
dat o dotaci na barevné plastové popel-
nice, které by dostala každá domácnost 
a mohla tak třídit už přímo do nich. Svo-
zová firma by pak vyvážela odpady již 
natříděné, přímo od Vašich nemovitostí. 
Proto jsme se rozhodli udělat malý prů-
zkum, jak velký zájem by od jednotlivých 
domácností byl. Vyplňte prosím dotaz-
ník, který předejte svému zastupiteli ne-
bo ho odevzdejte přímo na obecním 
úřadě.  
Dále bychom Vás chtěli informovat o 
změně v zastupitelstvu obce, protože se 
pan Ing. Radomír Ohera vzdal svého 
mandátu zastupitele, nastoupil první ná-
hradník z kandidátky „Nová volba pro 
Tršicko“ pan Luděk Bednařík.  
 
Krásné jaro přeje  
          
       Leona Stejskalová, starostka obce Tršice 
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Informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2016 
 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Tršice č. 2/2015. Poplatek platí 
každá fyzická osoba, která má v obci Tršice trvalý pobyt, cizinci s vybranými typy pobytů a fyzická 
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (viz. OZV). 
Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2016 je stanovena na 500,- Kč. Tuto částku 
stanovilo Zastupitelstvo obce Tršice výše uvedenou vyhláškou. 
 

Termín pro úhradu poplatku: 
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.dubna 2016. V případě, kdy poplatková povin-
nost za domácnost převyšuje částku 2000,- Kč, je možno zaplatit ve dvou stejných splátkách s 
termíny splatnosti 30.4. a 30.6.2016. 
 
Způsob úhrady poplatku 
Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:  

- hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 14. března do 30. března 2016 v úřední dny pondělí 
a středu 8 - 12 a 13 - 17 hodin,  

- hotově na Zákřově 11. dubna 2016, v Lipňanech a Vacanovicích 12. dubna 2016, v 
Hostkovicích a Přestavlkách 13. dubna 2016  (přesný rozpis obdrží každá domácnost pře-
dem na letácích)  

- převodem na účet č. 1801708329/0800, v.s. 1337, do zprávy pro příjemce je nutno uvést 
jméno, příjmení a adresu poplatníka 

- převodem na účet č. 1801708329/0800, v.s. 1337 lze provést platbu za více osob současně 
prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objek-
tu (dále jen plátce poplatku). Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob, je 
sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení poplatku správci poplatku údaje potřebné k 
identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek 
touto platbou hrazen, a dále číslo účtu a datum příslušné platby. 

- k oznámení platby prostřednictvím společného zástupce je možno využít elektronický formulář 
na www.trsice.cz.  

 
Osvobození od poplatku 
Na základě ohlášení a případně doložení existence skutečností zakládajících nárok na osvobození 
jsou dle obecně závazné vyhlášky č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v platném znění (dále jen 
"vyhláška") čl.6 od poplatku osvobozeni :  
 
fyzická osoba, která je  

- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezle-
tilého, jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na zá-
kladě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 

- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.  

 
Od poplatku se osvobozují:  

- poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku, 
- poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úřadě Tršice, Tršice čp. 50, je-

hož skutečný pobyt v příslušném kalendářním roce není znám,  
- poplatník, který se celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržuje v zahraničí,  
- poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazby, 
- poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, který je současně v příslušném kalendář-

ním roce poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky.  



Způsob oznámení nároku na osvobození od poplatku 
Nárok na osvobození od placení poplatku z důvodů výše uvedených je poplatník povinen správci po-
platku oznámit písemně, ústně do protokolu nebo cestou datové schránky nejpozději do 30. 4. pří-
slušného kalendářního roku. Skutečnost zakládající nárok na osvobození od poplatku, která nastala 
až po 30. 4. příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jejího vzniku. Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v čl. 6 
vyhlášky. Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození je poplatník 
tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku a hradit poplatek od doby, kdy důvody 
pro osvobození či úlevu od poplatku pominuly. 
 
Přeplatek na poplatku 

- přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 100 Kč 
- přeplatek v případě úmrtí poplatníka je součástí dědického řízení a je nutno nárok uplatnit u 

notáře 
 
====================================================================== 
 

Informace k platbě poplatku ze psů v roce 2016 
 
Poplatek ze psů je stanoven  obecně závaznou vyhláškou obce Tršice č. 2/2010. Poplatek platí 
držitel psa (fyzická nebo právnická osoba), který má v obci Tršice trvalý pobyt (sídlo). Poplatek se platí 
ze psů starších 3 měsíců. 
 
Výše poplatku v roce 2016:  
 a) za prvního psa ...............................................…………. ……….…………………….…...... 200,- Kč  
 b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...............………………………….…..... 250,- Kč  
 c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 
     vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo  
     poživatel sirotčího důchodu.……………………………………….. ………………………..... 100,- Kč  
 d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba  
      podle písm. c) tohoto ustanovení .……………………………………………………………..150,- Kč  
 
Termín pro úhradu poplatku: 
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června 2016.  
 
Způsob úhrady poplatku 
Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:  

- hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 14. března do 30. března 2016 v úřední dny pondělí 
a středu 8 - 12 a 13 - 17 hodin, 

- hotově na Zákřově 11. dubna 2016, v Lipňanech a Vacanovicích 12. dubna 2016, v 
Hostkovicích a Přestavlkách 13. dubna 2016  (přesný rozpis obdrží každá domácnost pře-
dem na letácích) 

- převodem na účet č. 1801708329/0800, v.s. 1341, do zprávy pro příjemce je nutno uvést 
jméno, příjmení a adresu poplatníka  

 
Osvobození od poplatku 
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým 
zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního 
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek 
zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis. 
 
====================================================================== 
 
V případě nejasností platby těchto dvou poplatků se můžete informovat na tel. č. 
585957230, na e-mailové adrese vybiralova.trsice@seznam.cz nebo osobně v úřední 
dny na Obecním úřadě v Tršicích. 
 
====================================================================== 
 

Vladimíra Vybíralová                     
 



Plnění rozpočtu obce Tršice k 31.12.2015 
        

    PŘÍJMY       

skup. třída druh příjmů rozpočet skutečnost procenta 

  1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 3 530 000   3 521 286,03 Kč 99,75% 

  1112 Daň z příjmu fyz.os.ze sam.výděl.č. 565 000   559 681,28 Kč 99,06% 

  1113 Daň z příjmu fyz.os. - z kapitál.výnosů 430 000   424 822,14 Kč 98,80% 

  1121 Daň z příjmu práv. osob 4 100 000   4 099 968,54 Kč 100,00% 

  1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 298 110   298 110,00 Kč 100,00% 

  1211 Daň z přidané hodnoty 8 040 000   8 035 642,16 Kč 99,95% 

  1337 Ostatní poplatky - svoz odpadu 825 000   825 278,00 Kč 100,03% 

  1341 Poplatky ze psů  55 000   53 450,00 Kč 97,18% 

  1343 Poplatky z veřej.prostranství 3 000   2 650,00 Kč 88,33% 

  1351 odvod loterií a podobných her 70 000   69 298,20 Kč 99,00% 

  1361 správní poplatky 325 000   316 510,00 Kč 97,39% 

  1511 daň z nemovitosti 2 456 000   2 456 930,29 Kč 100,04% 

  4111 neinvest.transfery  0   0,00 Kč   

  4112 neivest.transfery ze SR 1 005 800   1 005 800,00 Kč 100,00% 

  4213 invest.přijaté transfery ze st.fondů 732 406   732 405,52 Kč 100,00% 

  4116 ost.neinvest.transfery ze SR 204 112   204 112,00 Kč 100,00% 

  4222 invest.trasfery od kraje 0   0,00 Kč   

  4122 neinvest.přijaté transfery od kraje 7 800   7 800,00 Kč 100,00% 

6330 4134 převody z rozpočt.účtů 9 670 000   9 669 603,33 Kč 100,00% 

  4223 invest.přijaté transfery pd reg.rad 9 589 603   9 589 603,33 Kč 100,00% 

  4216 ost.investiční transfery ze SR 12 450 903   12 450 902,83 Kč 100,00% 

  1334 odvody a odnětí půdy 0   0,00 Kč   

1029 2131 příjmy z pronájmu pozemků 160 000   159 994,00 Kč 100,00% 

2310   pitná voda 800 000   785 861,00 Kč 98,23% 

2321   odvádění a čištění odpad.vod 640 000   634 311,00 Kč 99,11% 

3314   příjmy z poskyt. Služeb 8 000   7 930,00 Kč 99,13% 

3319   příjmy ze sálu 115 000   92 440,00 Kč 80,38% 

3412   příjmy z pronájmu fitka 150 000   146 280,00 Kč 97,52% 

3612   pronájem bytů 297 500   298 153,00 Kč 100,22% 

3613   pronájem nebyt. 200 000   173 999,00 Kč 87,00% 

3632   pronájem hrob.místa 2 000   2 082,00 Kč 104,10% 

3636   prodej pozemků 139 400   139 340,00 Kč 99,96% 

3639   ost. příjmy 19 000   18 980,00 Kč 99,89% 

3725 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 240 000   239 469,00 Kč 99,78% 

6171 2111 příjmy z poskyt. služeb 24 000   20 797,00 Kč 86,65% 

6171 2112 příjmy z prodeje zboží 25 000   14 422,00 Kč 57,69% 

6171 2212 sankční platby 0   0,00 Kč   

6171 2329 ost.nedaňové příjmy 1 000   268,00 Kč 26,80% 

6310 2141 příjmy z úroků 5 000   330,09 Kč 6,60% 

5512 2329 Ostatní přijaté vratky 54 900   54 900,00 Kč 100,00% 

6409 2229 ost.přijaté vratky 20 000   8 578,00 Kč 42,89% 

3399 2321 přijaté nein.dary 0   0,00 Kč   

    CELKEM PŘÍJMY 57 258 534   57 121 987,74 Kč 99,76% 

            

            

  tr.1 daňové příjmy 20 697 110   20 663 626,64 Kč   

  tř.2 nedaňové příjmy 2 749 400   2 646 794,09 Kč   

  tř.3 kapitálové příjmy 151 400   151 340,00 Kč   

  tř.4 dotace 33 660 624   33 660 227,01 Kč   

  tř.8 financování 5 195 569   5 036 391,42 Kč   

        62 158 379,16 Kč   

            



            

    VYDÁNÍ     

skup. třída název rozpočet skutečnost procenta 

1031   Pěstební činnost-lesy 20 000   18 120,00 Kč 90,60% 

2212   Silnice 1 000   762,00 Kč 76,20% 

2219   ost.pozemní komunikace 6 591 472   6 588 704,92 Kč 99,96% 

2221   Provoz silniční dopravy 141 000   140 630,00 Kč 99,74% 

2310   Vodní hospádřství - pitná voda 834 000   832 826,18 Kč 99,86% 

2321   Odvádění a čistota vod 14 622 858   14 623 015,32 Kč 100,00% 

3111   Předškolní zařízení MŠ 20 500   20 500,00 Kč 100,00% 

3113   ZŠ 2 914 112   2 911 757,90 Kč 99,92% 

3322   obnova kult.památek 115 000   114 600,00 Kč 99,65% 

3314   Místní knihovna 172 500   171 698,00 Kč 99,54% 

3319   Záležitosti kultury - sál 806 500   806 007,00 Kč 99,94% 

6118   Volba prezidenta 0   0,00 Kč   

3330   Činnost církví 0   0,00 Kč   

3399   Občanské záležitosti - SPOZ 109 000   107 817,00 Kč 98,91% 

3412   sportovní zařízení obce 459 000   457 006,96 Kč 99,57% 

3419   Tělovýchovná činnost 0   0,00 Kč   

3612   Bytové hospodářství 10 000   9 531,00 Kč 95,31% 

3613   Komunální stavby-nebyt.prost. 137 000   127 911,24 Kč 93,37% 

3631   Veřejné osvětlení 720 000   709 676,00 Kč 98,57% 

3632   Pohřebnictví 477 000   476 907,00 Kč 99,98% 

3639   Územní rozvoj (nákup pozemků) 0   0,00 Kč   

3721   Svoz nebezpečného odpadu 43 000   42 990,00 Kč 99,98% 

3722   Svoz komunálního odpadu 735 400   734 586,00 Kč 99,89% 

3723   sběr a svoz ost.odpadů 175 600   175 397,00 Kč 99,88% 

3745   péče o vzhled obce 5 119 089   5 113 141,90 Kč 99,88% 

5512   požární ochrana 240 800   233 934,16 Kč 97,15% 

6112   zastupitelstvo obce 910 000   906 621,00 Kč 99,63% 

6171   místní správa 4 152 800   4 136 780,94 Kč 99,61% 

6310   služby peněžních ústavů 25 000   20 746,40 Kč 82,99% 

6320 5163 Pojištění majetku 120 000   102 305,00 Kč 85,25% 

6330 5345 převody vlastním rozpoč.účtům 9 670 000   9 669 603,33 Kč 100,00% 

6402 5364 vratky transferů 91 642   91 642,48 Kč 100,00% 

6409 5229 ost.neiv.transfery nezisk.organizacím 32 000   32 000,00 Kč 100,00% 

6409 5329 ost.neinvest.transfery věř.rozp.úz.úrovně 46 119   46 119,00 Kč 100,00% 

6409 5362 platby daní a poplatků st.rozpočtu 298 110   298 110,00 Kč 100,00% 

6399 5362 platba daní 168 000  167 754,00 Kč 99,85% 

            

            

  tř.5 běžné výdaje 26 219 272   26 131 753,49 Kč   

  tř.6 kapitálové výdaje 23 759 230   23 757 448,24 Kč   

  tř.8 splátky 12 475 600   12 316 422,42 Kč   

        62 205 624,15 Kč   
            

stav účtu k 1.1.2015 269 806,56 Kč     

stav účtu k 31.12.2015 222 561,57 Kč     

            

            

            

  Leona Stejskalová   Jan Březovský   

  starostka obce Tršice  místostarosta    

            

            



Návrh rozpočtu na rok 2016 
      

PŘÍJMY     VYDÁNÍ   

druh příjmů rozpočet   název rozpočet 

Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 3 500 000 Kč   Pěstební činnost-lesy 50 000 Kč 

Daň z příjmu fyz.os.ze sam.výděl.č. 450 000 Kč   Silnice 50 000 Kč 

Daň z příjmu fyz.os. - z kapitál.výnosů 400 000 Kč   zachování kulturních památek 100 000 Kč 

Daň z příjmu práv. osob 4 000 000 Kč   Provoz silniční dopravy 150 000 Kč 

Daň z příjmu práv. osob - obec 450 000 Kč   Vodní hospodářství - pitná voda 6 999 400 Kč 

Daň z přidané hodnoty 8 000 000 Kč   Odvádění a čistota vod 600 000 Kč 

Ostatní poplatky - svoz odpadu 850 000 Kč   Předškolní zařízení MŠ 20 000 Kč 

Poplatky ze psů  55 000 Kč   ZŠ 2 300 000 Kč 

Poplatky z veřej.prostranství 3 000 Kč   ost.pozemní komunikace 300 000 Kč 

odvod loterií a podobných her 60 000 Kč   Místní knihovna 150 000 Kč 

správní poplatky 177 000 Kč   Záležitosti kultury - sál 800 000 Kč 

daň z nemovitosti 2 300 000 Kč   úroky z úvěru 350 000 Kč 

neinvest.transfery      Činnost církví 57 000 Kč 

neivest.transfery ze SR 999 400 Kč   Občanské záležitosti - SPOZ 100 000 Kč 

neinvest.transfery ze státních fondů     sportovní zařízení obce 450 000 Kč 

ost.neinvest.transfery ze SR     Tělovýchovná činnost 50 000 Kč 

Incest. přijaté transfery od region.rady     Bytové hospodářství 50 000 Kč 

investiční transfery ze státních fondů     Komunální stavby-nebyt.prost. 50 000 Kč 

převody z rozpočt.účtů 1 000 000 Kč   Veřejné osvětlení 800 000 Kč 

invest.přijaté transfery ze st.rozpočtu     Pohřebnictví 5 000 Kč 

financování úvěrem     Územní rozvoj  335 000 Kč 

      Svoz nebezpečného odpadu 40 000 Kč 

příjmy z pronájmu pozemků 100 000 Kč   Svoz komunálního odpadu 670 000 Kč 

pitná voda 800 000 Kč   sběr a svoz ost.odpadů 120 000 Kč 

odvádění a čištění odpad.vod 640 000 Kč   péče o vzhled obce 2 000 000 Kč 

příjmy z poskyt.služeb 7 000 Kč   požární ochrana 300 000 Kč 

příjmy ze sálu 80 000 Kč   zastupitelstvo obce 1 000 000 Kč 

příjmy z pronájmu fitka 150 000 Kč   místní správa 3 900 000 Kč 

pronájem bytů 295 000 Kč   služby peněžních ústavů 20 000 Kč 

pronájem nebyt. 170 000 Kč   Pojištění majetku 120 000 Kč 

pronájem hrob.místa 5 000 Kč   převody vlastním rozpoč.účtům 1 000 000 Kč 

prodej pozemků     vratky transferů-volby 0 Kč 

ost. příjmy 10 000 Kč   ost.neiv.transfery nezisk.organizacím 175 000 Kč 

přijaté nekap.příspěvky a náhrady 200 000 Kč   ost.neinvest.transf. věř.rozp.úz.úrovně 90 000 Kč 

příjmy z poskyt. služeb 50 600 Kč   platby daní a poplatků  450 000 Kč 

příjmy z prodeje zboží     platby daní a poplatků stát.rozpočtu 150 000 Kč 

sankční platby     splátky úvěru 975 600 Kč 

ost.nedaňové příjmy     splátka krátk.úvěru   

příjmy z úroků 5 000 Kč       

přijaté nekap.příspěvky a náhrady         

ost.přijaté vratky transferů 20 000 Kč       

          

CELKEM PŘÍJMY 24 777 000 Kč   CELKEM VÝDAJE 24 777 000 Kč 

          

          

daňové příjmy 20 245 000 Kč   běžné výdaje 16 617 000 Kč 

nedaňové příjmy 2 532 600 Kč   kapitálové výdaje 7 184 400 Kč 

kapitálové příjmy     splátka úvěru 975 600 Kč 

dotace 1 999 400 Kč       

úvěr         

          

  24 777 000 Kč     24 777 000 Kč 



 

 
VÁNOČNÍ ZVONKOVÁNÍ 

 
     Školou znějí koledy, voní perníčky, jehličí, přicházejí Vánoce.  A žáci  1. 
stupně si užívají ve škole naplno adventního času. V hodinách výtvarné 
výchovy, praktických činností a ve školní družině vyrobili krásné práce, 
kterými paní učitelky vyzdobily budovu 1. stupně, aby se rodičům a všem, 
kdo do školy zavítají, líbila. A jako každý rok jsme chtěli všem zpříjemnit 
předvánoční čas  a navodit krásnou atmosféru blížících se svátků. Na 

Vánocích je přece krásné, že je trávíme společně se svými nejbližšími. Proto v pátek 18. 
prosince odpoledne přicházeli rodiče, babičky, dědečci ,… do školy na Vánoční zvonkování.  
Každá třída si prožila chvilku adventní pohody pospolu i se svou paní učitelkou. Kromě 
ochutnávání vánočního cukroví a popíjení čaje vyráběli různé vánoční dekorace, kterými si 
dozdobí své domovy. A tak vznikly v první třídě ozdoby na stromeček, ve druhé třídě květy 
vánoční hvězdy, ve čtvrté třídě blýskavé svícínky a páťáci si posvítili na cestu vyrobenými 
lucerničkami. I třeťáci chtěli udělat radost svým blízkým a zahráli jim pohádku O Smrčkovi. 
     Po pohádce a příjemném tvoření svolaly paní družinářky zvonečkem všechny přítomné 
před budovu, kde stál rozsvícený smrček, tentokrát ne pohádkový, ale živý, krásně rostlý a 
voňavý. Děti ho ozdobily papírovými zvonečky, na které si za pomoci rodičů napsaly své 
tajné vánoční přání. A příjemnou náladu dotvořila i vánoční hudba. Na flétničky nám zahráli 
Pavel Dočkal z 2. třídy, Markéta Tečová ze 4. třídy a na saxofon žákyně 5. třídy Viola Rata-
jová. Příjemné odpoledne jsme zakončili společným zpěvem krásných českých koled, které 
na klavír doprovodila paní učitelka Slámová. Hezkou atmosféru nám pokazil jen déšť, který 
nás pokropil místo očekávaného sněhu. Všichni přítomní však vydrželi až do konce a po 
zpěvu si ještě popřáli krásné svátky a zdravíčko do nového roku.  Paní učitelky malé i ty dří-
ve narozené potřpytily, aby se jich celý rok drželo i štěstí! 
 
Děkujeme manželům Švecovým za pěkné vánoční stromečky, které jsme využili k výzdobě 
školy.  

                                             Mgr. Eva Žundálková,  ved. uč. 1. st. ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 

 
 

PŘEDVÁNOČNÍ KRAKOV 
     Jako již tradičně, tak i letos vyrazili žáci ZŠ Trši-
ce před Vánocemi na zahraniční výlet. Letošním 
cílem bylo druhé největší a nejvýznamnější město 
Polska – Krakov. Hned v 6 hodin ráno v pondělí 14. 
prosince jsme vyjeli v sestavě 38 žáků a 3 učitelů na 
dlouhou cestu.  
     Odměnou za tuto cestu nám bylo krásné histo-
rické město – královský hrad Wawel, kde jsme na-
vštívili místní katedrálu sv. Stanislava, jejíž krypta je 
místem odpočinku významných polských světců, 
králů i básníků. Kromě královského hradu jsme 
navštívili také významné památky nacházející se v 

okolí Hlavního náměstí. Především krakovské podzemí, které je nejen systémem chodeb, 
ale i muzeem města, kde jsme se mohli seznámit s městem a významnými osobnostmi, kte-
ré jsou s ním spjaty.   
     Mimo to měli žáci možnost navštívit historický trh v Sukiennici na Hlavním náměstí a také 
historické koleje Jagellonské univerzity. Ze zájezdu jsme si všichni určitě odnesli spoustu 
zážitků a těšíme se na zahraniční zájezd v příštím roce.   
                                                      

             Mgr. Jiří Galda,  učitel ZŠ a MŠ Tršice, p. o.  

 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  TTrrššiiccee  

 



 

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V TRŠICÍCH 
 
     První adventní neděle připadla 
v roce 2015 na poslední víkend 
v měsíci listopadu. Proto jsme se 
v pátek 27. 11. sešli v kulturním 
areálu za poštou, abychom společně 
rozsvítili obecní vánoční stromeček 
a tím i přivítali adventní čas. Jako 
první všechny srdečně přivítala 
starostka obce. Poté přišli na řadu 
maličcí zpěváčci ze školky, kteří si 
připravili vánoční koledy. Po nich 
nastoupili na scénu děti z I. stupně. 
Ve zpěvu děti doprovázeli místní 
senioři z klubu důchodců. Žáci třetí 
třídy zdramatizovali Čertovské 
písničky, které všem vytvořily úsměv 
na tváři. Na závěr zazpívala sólo žákyně čtvrté třídy Kateřina Pacovská. Děti zpívaly 
s velkým nasazením a sklidily pak od posluchačů oprávněnou chválu. Za zvuku zvonečků a 
rolniček paní starostka rozsvítila vánoční stromeček.  
     Počasí nám dávalo najevo, že se zima neodkladně blíží. K zahřátí jsme si však mohli za-
koupit výborný punč, který připravily paní kuchařky ze školní jídelny. Bylo připraveno i pohoš-
tění a všichni měli možnost pořídit si  drobné dárky. Mezi nimi byly i ručně zdobené perníčky 
od dětí ze školní družiny. Součástí akce byla i výstava výrobků žáků MŠ a ZŠ. Krásná ad-
ventní atmosféra dýchla na každého příchozího a naladila nás na vánoční svátky. 
 
                           Mgr. Ivana Prášilová, vychovatelka ŠD ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
 
 

 
  

  OObbeeccnníí  mmuuzzeeuumm  vv  TTrrššiiccíícchh  
  

 

 
Vážení spoluobčané, děkujeme za loňskou hojnou 
návštěvnost v tršickém muzeu. Vaše kladné ohlasy nám 
dodávají sílu a energii k další práci v započaté 
rekonstrukci.  
V letošním roce bychom rádi zpřístupnili něco nového na 
hody v září. Při této příležitosti bych vás ráda požádala o 
darování exponátů do muzea, konkrétně vybavení kuchy-
ně z počátku 20. století, tedy kredenc, kamna, umývadlo 
na nádobí, stůl, židle, čelovou postel, hodiny, pruhované 
staré ložní prádlo apod.  
Vaše nabídky můžete volat nebo smskovat na číslo  

721 232 428. Ráda bych také připomněla pravidelnou otevírací dobu a to v pondělí od 17,00 
do 18,00 hodin. Individuální prohlídky lze předem domluvit u správkyně muzea. Děkuji vám 
za podporu a přeji vám mnoho úspěchu v roce 2016.  
 
       Správkyně muzea Lenka Svrčková 
 
Foto: Výstava „Hanácké Vánoce“ v muzeu (27.11. a 5. 12. 2015) 
 
 
 
 



  

SSttřřeeddiisskkoo  vvýýcchhoovvnnéé  ppééččee  TTrrššiiccee  
  

 

 
Vážení občané Tršic. 
 
Středisko výchovné péče, se do Vaší obce 
přestěhovalo v roce 2013 z městečka Kelč. 
Působí tak v obci Tršice již třetím rokem. Za 
dobu prošly naším zařízením stovky dětí 
v internátní i pobytové péči.  
Jen chci připomenout, že posláním střediska 
je předcházet vzniku a rozvoji negativních 
projevů chování dětí nebo narušení jejich 
zdravého vývoje. Snažíme se zmírňovat, 
případně odstraňovat příčiny nebo důsledky 
již rozvinutých poruch chování a negativních 
jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdra-
vému osobnostnímu rozvoji dětí a dospívají-
cí mládeže. Naší výhodou je práce s celou 
rodinou a to jak v zařízení, tak i v rodině. 
Poskytujeme diagnostické, preventivně vý-
chovné, poradenské, sociální i informační 
služby v ambulantním a internátním odděle-
ní.  
 
Naše služby využívají především rodiče, 
kurátoři, školy a další instituce, které vý-
chovně působí na problémové děti. 
V posledních létech také dochází k výraz-
nějšímu nárůstu počtu mladých lidí, kteří 
mají nějakou osobní zkušenost s některou z 
návykových látek.  Zejména užívání marihu-
any se jeví jako závažnější problém. V kom-
binaci s dalšími možnými riziky v podobě 
tabáku, alkoholu, gamblerství a dalších, se 
tak dostávají děti i dospívající do složitých 
situací. Mnohdy až na hranu společenských 
norem. Jde o obtíže, které vážně narušují 
život v rodině, vedou u dětí k odmítání škol-
ních povinností a jsou  často doprovázeny 
soudním a jiným řešením. A právě v těchto 
situacích se snažíme nalézt přijatelné vý-
chodisko pro pedagogy, rodiče i jejich děti. 
Stále častěji přibývá dětí s problémovým 
chováním z pěstounských a adoptivních 
rodin, protože tyto děti, přes veškerou snahu 
svých náhradních rodičů, prožívají větší boj 
se svou identitou. Náhradní rodiče, ale i děti, 
ať už vlastní nebo přijaté, se mnohdy ocitnou 
v obtížných životních situacích, které jsou 
zatěžující pro chod celé rodiny. Sdílení 
svých obdobných problémů může také ně-
kdy napomoci k řešení. Díky profesionálně 
složenému týmu našeho střediska, máme s 
těmito dětmi bohaté zkušenosti a umíme s 
nimi pracovat.   

Současná  kapacita střediska je  22 dětí, 
chlapců i děvčat, rozdělených do tří výchov-
ných skupin, nejčastěji ve věku povinné 
školní docházky s určitým podílem středo-
školáků a učňů. Klienti jsou k nám přijímáni 
po předchozí ambulantní docházce na zpra-
vidla na osmitýdenní preventivně výchovné 
pobyty. Jejich cílem  je pomoci dětem pře-
konat jejich počínající problémy, které vzni-
kají v důsledku různých životních situací ve 
škole i doma. Při preventivně výchovném 
pobytu uplatňujeme množství výchovných, 
terapeutických, poradenských i relaxačních 
aktivit, které mají napomoci k úpravě chová-
ní dítěte, k odbourání negativního, závado-
vého jednání a k nápravě vztahů v rodině i 
ve školním prostředí. Snažíme se především 
o posílení psychického stavu dítěte, integrity 
jeho osobnosti tak, aby mohlo rozpoznat a 
rozšířit vlastní 
Snažíme se intenzivně spolupracovat nejen 
s rodinou, ale také se školou, kde probíhají 
přímé odborné intervence a dlouhodobé 
sledování žáků. SVP Tršice disponuje kvalit-
ním týmem odborných pracovníků, kam patří 
psychologové, speciální pedagogové-
etopedi, odborní vychovatelé, asistenti pe-
dagoga, sociální pracovnice a další zaměst-
nanci zajišťující provoz.  
  
Jsem rád, že můžeme využívat výhod, které 
nám poskytuje vedení obce a základní škola. 
Vaše obec leží v překrásné krajině, která 
nám umožňuje využívat tématické vycházky 
zaměřené na historii i poznávání přírody. 
Jsou zde ideální terény na pěší i cyklistické 
výlety, apod. 
Oceňujeme přístup občanů obce, že jsou 
k našim dětským klientům shovívaví, pokud 
projeví nějakou nevhodnou činnost. Jsme 
vděčni za Vaši trpělivost. Také mi dovolte 
Vás, případné zájemce, pozvat k prohlídce 
zařízení a seznámit se s našimi aktivitami 
v oblasti preventivně výchovné péče. 
Chci touto cestou poděkovat jménem svým, 
jménem zaměstnanců a dětí vedení radnice, 
vedení základní školy a všem, kteří mají vliv 
na chod střediska. 
Dovolte abych touto cestou Vám všem ještě 
jednou poděkoval za přízeň a popřál Vám 
hodně zdraví a osobní pohody do dalšího 
období. 
 

Mgr. Miroslav Raindl, vedoucí SVP Tršice 
 

                                                                              

 



 
  

TTJJ  TTrrššiiccee  
  

 

 

I v uplynulém roce byl program našeho klubu TJ Tršice velmi nabitý. Po fotbalové stránce 
stojí za to určitě zmínit úspěšné tažení mladších žáků podzimní částí jejich soutěží. Pod ve-
dením zkušených trenérů - bývalých hráčů našeho klubu - jsou kluci po deseti odehraných 
zápasech na prvním místě s dvaceti čtyřmi body s osmi vítězstvími a dvěma prohrami. Na 
klucích je vidět že je fotbal baví a pokud udrží výbornou fazónu i na jaře, můžou se stát prv-
ním tršickým týmem mladších žáků, kteří svoji soutěž kdy vyhráli.  Dále za zmínku určitě stojí 
tým dorostenců. Ten se podařilo obnovit v letošním ročníku našemu předsedovi a zároveň 
trenérovi Pavlu Kováčkovi. Poslední dorostenecký tým, který zde byl, je totiž je ten, ve kte-
rém on sám působil v sezóně 99 jako dorostenec. Ačkoliv výsledky týmu zatím zaostávají za 
očekáváním, herní projev se během podzimu postupně zlepšuje a je jen otázkou času, kdy 
začnou kluci pravidelně vítězit. Pozitivní je také fakt, že si několik dorostenců již svými výko-
ny vysloužilo pozvánku do našeho Áčka a nutno říct, že si nevedli vůbec špatně. Do budouc-
na tršické kopané je tato skutečnost velkým příslibem.  V neposlední řadě je pak třeba zmínit 
tým benjamínků. Ti stejně jako každý rok podávají kvalitní výkony podložené výbornými vý-
sledky a to až do té míry, že se na naše nejmenší hráče pravidelně vyptávají věhlasnější 
olomoucké kluby a několik z nich jich např. v Sigmě již hostuje. Začít s fotbalovou výchovou 
v Tršicích se tak zdá být slibný start do budoucí fotbalové kariéry. Mimo sportovní činnosti TJ 
Tršice v uplynulém roce pořádalo několik společenských či sportovních akcí. Tradiční maš-
karní ples se tentokrát nesl v duchu“ Doby ledové“, v květnu jsme připravili obnovené fotba-
lové derby starších pánu „Bomba Lipňany : Raketa Tršice“ a na podzim nás pak čekal tradič-
ní „Tršický žabák“. Je stále vidět, že je o tyto akce zájem ze stran obyvatel obce a i v roce 
2016 tak pro vás chystáme několik dalších akcí. Na první z nich - únorový maškarní ples - se 
již můžete pomalu začít chystat kostýmy.  
 
Seznam akcí našeho klubu na rok 2016 naleznete začátkem roku na našich stránkách 
www.tjtrsice.cz a na naší facebookové stránce.    
 

 
 



  

PPřřeeddvváánnooččnníí  ssttřřííppkkyy  
  

 

 

Každý z nás předvánoční čas prožíváme jinak, ale snažíme se ho trávit co nejvíce v klidu a 
pohodě, i když to vždy nejde. V naší farnosti začínají přípravy na Vánoce již v Adventu. O 
první adventní neděli zapalujeme na adventním věnci první svíci.  
 
Prvním předvánočním střípkem v Ttšicích bylo rozsvícení vánočního stromu, kde již začalo 
příjemné předvánoční naladění. I naše farnost se do této akce zapojila tím, že jsme vystavili 
v tršickém muzeu naše barokní skvostné ornáty, pluviály, štoly a přikrývky na kalichy. Ná-
vštěvníci této výstavy obdivovali nádherné umění našich předků.  

 
Druhý předvánoční střípek jsem 
prožila 12. prosince na zdejší faře. 
Zde bývalí žáci hudební školy pana 
učitele Jiřího Štěpánka připravili 
tzv. „spirálu“. Večer strávený při 
kytarách a vánočních koledách byl 
velice příjemný. 
 
Ve třetím střípku bych chtěla 
vyzvednout tršickou mateřskou 
školu. Pod vedením paní učitelky 
Mgr. Ester Šturmové našli do na-
šeho kostelíčku cestu ti nejmenší. 
Děti si prohlédly betlém a zazpívaly 
si koledy.  
 
Čtvrtý střípek patří žákům I. Stupně 
zdejší základní školy. I oni navštívili 

se svými pedagogy náš farní kostel. Paní Mgr. Alena Slámová, učitelka druhé třídy, usedla 
za varhany a bravurně nám zahrála několik vánočních koled. Bylo to vskutku tak dojímavé, 
že nám vběhly slzy do očí. Poté k přítomným krátce promluvil pan farář. Na závěr si žáci za-
zpívali koledy, prohlédli si kůr a odcházeli o jeden zážitek bohatší.  
 
V pátém střípku chci vzpomenout 
na skauty, kteří ve štědrovečerním 
odpoledni rozdávali „Betlémské 
světlo“.  
 
To jsou mé předvánoční střípky, o 
které jsem se s vámi ráda poděli-
la. Předvánoční doba vyvrcholila 
v našem farním kostele mši sva-
tou na Štědrý večer. 
 
Přeji vám všem v novém roce 
hodně ohleduplnosti, tolerance 
jednoho k druhému, pokoj a smír 
do vzájemných mezilidských vzta-
hů, hodně lásky a zdraví. 
           
              Farnice 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z výstavy v tršickém muzeu 27. 11. 2015 

Tršické jesličky 



 

 

 
I v letošním roce se v naší obci (letos ve všech místních částech) uskutečnila Tříkrálová 
sbírka organizovaná Římskokatolickou charitou. Tentokráte se akce zúčastnilo přes 30 dětí 
v deseti skupinkách. Celková částka, kterou „tři králové“ vybrali, dosáhla 37 350 Kč. 
Všem, kteří se akce zúčastnili, tedy organizátorům, dospělým průvodcům, ale především 
samotným dětem, tedy „třem králům“ a samozřejmě  občanům, kteří do tříkrálové sbírky při-
spěli, patří velké poděkování za jejich práci a přístup. 
                                    Mgr. Milan Mahdal 
                       

 

 

 Účastníci tříkrálové sbírky 2016 
 

 

 
 

Letos jsme si stěžovali na hrozná vedra a velké sucho. V historii však naší předci prožívali 
daleko horší události. Například jako byl požár Tršic 8. září 1865, který začal o třetí hodině 
odpoledne. O něm máme poměrně podrobnou zprávu, kterou napsal v dubnu roku 1924 sta-
rosta  hasičského sboru v Tršicích  Alois Závodník podle pamětí Františka Závodníka, naro-
zeného 16. února 1845. Tato zpráva i s mapkou shořelé části obce byla zaslána na brněn-
skou zemskou hasičskou výstavu. Ke mně se dostala od dnes již zesnulého Břetislava Bé-
ma, který ji spolu s dalšími písemnostmi uchovával po svém dědovi, starostovi obce, Jaro-
slavu Bémovi.  

 

TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  
 

 

PPřřeedd  ssttoo  ppaaddeessááttii  lleettyy  hhoořřeellyy  TTrrššiiccee  
 



Zpráva začíná tím, že oheň vypukl ve tři hodiny odpoledne právě v době, kdy všichni obyva-
telé obce byli v kostele. Byly totiž hody a lidé v Tršicích byli tenkrát daleko zbožnější, než 
jsou dnes (1924). Šíření požáru však neumožnila jen nepřítomnost  obyvatel ve svých do-
mech, ale i další okolnosti. Třeba skutečnost, že nejdříve  začal hořet dům první od Vacano-
vic, majitele Hlavinky, později Vojtěcha Zatloukala, a protože vítr vál od Vacanovic, shořely i 
všechny domky v této ulici. Náhle se však vítr otočil, oheň vynechal dům č. 10 majitele Jana 
Závodníka, což se podle autora pamětí nestalo samo sebou. Domácí totiž znali starý zvyk 
jak zabránit ohni. Stačilo jen obrátit stůl vzhůru nohama, což také učinili. Následně si však  
oheň zařádil na třech stodolách, 
které patřily jednomu sedlákovi a 
dvěma čtvrtláníkům Vláčilovým. 
Přitom shořela i stodola Ohero-
va. Následně oheň nabyl takové 
síly, že přeskočil až o 470 metrů 
na dům Lukašíků a Dočkalů pod 
hřbitovem. Slaměné (dochové) 
střechy těchto domů snadno sho-
řely a oheň  dále pokračoval 
rychlým tempem. K tomu přispěly 
i větrem donášené jiskry a hořící 
části z Hrubé strany. Oheň se 
však naštěstí zastavil u fary. Ta 
podle pamětníka shořena nebyla, 
protože stála dopředu několik 
metrů směrem ke kostelu. Záro-
veň však požár pokračoval  na 
Hrubé straně. Shořela obydlí, chlévy i stodoly až po potok. Oheň však postupoval pomalu. 
Když na Malé straně bylo již po požáru, teprve na Hrubé straně začala hořet Hanzlíkova 
hospoda. V tu dobu Hrubostranští, jak píše pamětník, "čekali klidně, jakoby to muselo být, 
dobytek mající v úplném bezpečí vyveden, ženské se založenýma rukama, muži ruce v 
kapsách skoro-li ten host přijde? A přišel." Shořel Zbořilů grunt č. 9 a Závodníků č. 16, i přes-
to, že již tenkrát byly kryté břidlicí. Celkem v tento den shořelo v Tršicích 52 domů. Shořela 
také stodola Horákova a Richterova. Stodolu Augustýna Béma zachránila hruška. Své si při 
tomto požáru užil také tehdejší  starosta obce, poslanec zemského sněmu  a zakladatel no-
vodobého tršického chmelařství Hynek Florýk, který v době požáru byl mimo dům. Jak se o 
požáru dověděl, rychle běžel domů, aby zachránil obecní knihy a listiny. Vnikl již do hořícího 
domu a  podařilo se mu vynést knížky i papíry, bohužel však již hořící. Sám přitom také hořel 
a život si zachránil  jen tím, že si lehl do blízkého příkopu, kde naštěstí vždy byla voda nebo 
alespoň bláto, a válel se v něm.  Požáru nezabránili ani lidé v Tršicích, kteří se mu  snažili 
 zabránit. Několik dobrovolníků vytáhlo z boudy obecní stříkačku, která stříkala do vzdále-
nosti 25 až 30 metrů, ale pro ohromný žár se nedokázali na takovou vzdálenost k ohni ani 
přiblížit a stříkačku proto raději dali do bezpečí. Pomoci nemohlo ani hodně lidí z Kokor, Ne-
lešovic, Dluhonic a Předmostí v té době nacházející se v Tršicích  za účelem návštěvy slav-
nostní mši svaté. Pomáhat  nemohli nejen proto, že všichni byli ve svátečním oblečení, ale 
hlavně proto, že pro velký žár se k ohni vůbec nedostali. Velké štěstí při tomto požár  měly 
domky stojící na straně dnešní Radnice. V té době velice malé, a tak jiskry a hořlavé části 
dřeva přilétající z Hrubé strany je přeletovaly. 
Tenkrát měli majitelé těchto domků štěstí, ale podle pamětníka Aloise Závodníka si ještě 
horší neštěstí (vodu) užili později. Stalo se to 6. srpna 1914. O tom ve svém zápise napsal: " 
Následkem průtrží mračen za Daskabátem byly strhány všechny hráze, chalupy i domky. 
Mimo toho stodola  Rédrova a Kopečného. Hanzlíkům se nic nestalo, hosté hrubostránští 
vodu vypili a jen poslouchali jak na Malé straně jeden za druhým báca bác do vody." 
Oheň v roce 1865 a voda roku 1914 měly jeden společný zničující účinek. Obec zasáhly po 
žních a mnoha lidem tak zničily doma z polí svezenou úrodu. Zvláště po ohni "prudký vítr 
udělal ve stodolách takový pořádek, že by ho nikdo lépe nebyl neudělal. Jako vymete" ???, 
napsal pamětník.    
 
                                    Miroslav Rozkošný 
 
 

 
Hasičská stříkačka z roku 1896 
 



 

 

 
V první části článku o legionářích z Tršic a 
jejich místních částí jsem psal také o 
dodnes prázdných stránkách v tršické kro-
nice určených už před 2. světovou válkou 
pro zápis o osudech tršických legionářů. 
Jako velmi malou náhradu za chybějící 
zápisy vložil kronikář Karel Orel do obecní 
kroniky strojem psané vzpomínky posled-
ního žijícího  tršického legionáře Jana 
Kvapila, který zemřel 17. listopadu 1979.  
 

Cituji celý tento zápis: 
"Do zajetí jsem upadl 16. června 1916 a 
byl jsem poslán do zajateckého tábora 
Dárnice u Kijeva. Na práci jsem byl odve-
len do Doněcku „sodovy závod“. V roce 
1918 jsem se přihlásil do legií. Byl jsem 
přidělen v Žitomíru ke 3. střeleckému plu-
ku Jana Žižky, 2. prapor, 5. rota. Po cestě 
přes Sibiř odjel jsem z Vladivostoku 13. 
dubna 1920 s 20. transportem na lodi ko-
runním princezny Cecílie "Mont Vernon" 
přes Japonsko Tichým oceánem do Ame-
riky. Kotvili jsme v San Francisku. Odtud 
jsme pluli do Panamy a přes Panamský 
průplav do Kristobalu, kde jsme se vylodili. 
Z Kristobalu jsme pluli na Atlantický oce-
án, ale následkem poruchy jednoho lodní-
ho šroubu jsme se museli vracet zpět do 
Ameriky. Šroub se porouchal o skaliska a 
mohl nám být všem osudný. Při proplou-
vání Karibským mořem ve večerních hodi-
nách, když všichni uvnitř lodi večeřeli, po-
vstal na lodi poplach. Všechny zvonky 
zvonily. Lodní sirény houkaly, lodˇ snížila 
rychlost a počala dělati okruh. Američtí 
vojáci, kteří byli na lodi, utíkali do podpa-
lubí a my všichni utíkali od večeře na pa-
lubu co se děje. Sirény neustále houkaly a 
syčela pára. Brzy jsme se dověděli, že 
topiči přetopili kotle, které byly následkem 
zlámaného šroubu volné. Udělali tak úmy-
slně, počítali že se asi v nastalé panice 
zachrání na blízké ostrovy. Při střídání na 
noční směnu se na vše přišlo a proto ta 
vypouštěná pára. Topiči tak riskovali s  
životy 6000 lidí za nezdařený mzdový 
spor. Vrátili jsme se do Norfolku a tam již v 
novinách psali, kolik vojáků utonulo a kolik 
se zachránilo." Pomsta dělníků za nevyře-
šený mzdový spor se nepodařila. V Nor-
folku jsme se po dvou měsících nalodili na 
loď Amerika a přes Atlantický oceán 
Gibraltarským průlivem, Středozemním a 

Jaderským mořem jsme připluli do Terstu. 
Vlakem přes Rakousko jsme po pěti letech 
a cestě kolem světa byli doma ve svobod-
né vlasti. 14. srpna.  Se mnou se vrátil jen 
Adolf Pazdera.  Ostatní se vraceli přes 
Singapur a Suezský kanál."   
Tolik Jan Kvapil o svém legionářském pu-
tování.  
 
O dalších osudech tršických legionářů v 
kronice již nic víc nenajdeme. Nikdo se 
také nepřihlásil na naší výzvu v minulém 
vydání Tršického zpravodaje s tím, že mů-
že poskytnout informace nebo nějaké pa-
mátky na legionáře z 1. světové války. 
Ozvala se jen čtenářka s informací, že její 
matka darovala album svého otce legioná-
ře určité  olomoucké základní škole. Ta 
však byla zrušena a tato památka, která 
by mohla sloužit jako další zdroj materiálů 
pro připravovanou knihu o legionářích olo-
mouckého okresu, se ocitla neznámo kde. 
Nic však není úplně ztraceno. Zájemci, 
kteří si zakládají v současné době velmi 
módní rodinné kroniky nebo chtějí jen tak 
něco znát o svých příbuzných nebo zná-
mých legionářích z 1. světové války,  mají 
však ještě dvě možnosti jak se  o nich ně-
co dovědět. Osobně mám dobré zkuše-
nosti se Správním archívem armády, Vo-
jenský ústřední archiv ČR  v Olomouci,  
který mi mimo jiné před několika lety po-
skytl k nahlédnutí velmi zajímavý osobní 
spis před pár lety dodnes v živé paměti 
spoluobčanů populárního tršického obča-
na pplk. Josefa Dopity, příslušníka Vládní-
ho vojska v době 2. světové války. Pod-
mínkou pro vydání osobního spisu vojáka 
však je, že se musel narodit před víc jak 
sto lety, což legionáři z 1. světové války 
samozřejmě splňují. Zřejmě také lépe 
uspějí v archivu badatelé, kteří budou žá-
dat spis důstojníka.  Dále je možné se 
něco dovědět o legionářích z 1. světové 
války přímo na internetu v elektronické 
databázi VHA (Vojenského historického 
archivu) 
www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase. Zde 
jsem však měl již štěstí menší. Možná ale 
mladším a při práci s počítačem zdatněj-
ším by se lépe dařilo.  
             

                                     Miroslav Rozkošný 
  

 

OOttáázzkkaa  aa  ooddppoovvěěďď  
 

TTrrššiiččttíí  lleeggiioonnáářřii 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

    3 března 2016 
  12. března 2016 
     

 SPOZ – Beseda pro důchodce (nad 70 let)  
Divadlo – Babička v trenkách 
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