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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, 

začalo jaro, už nemrzne a konec zkušebního 
provozu ČOV v  naší obci se neúprosně krátí. 
Pro Vás, co ještě nejste napojeni na splaškovou 
kanalizaci, máte čas do 31. 5. Potom ve spolu-
práci s Magistrátem města Olomouce budeme 
provádět kontrolu. Za obec můžu říct, že bu-
deme nekompromisní, protože celá akce stála 
spoustu peněz, a musíme dodržet podmínky 
dotace. V  březnu začala výstavba vodovo-
du do místních částí naší obce. Celá akce má 
stát max. 33,992 mil. Kč. V  současné době se 
pokládá do země hlavní vodovodní řad. Chci 
jen občany informovat, že obec v žádném pří-
padě nebude nikoho přemlouvat, aby se ti, co 
opravdu nechtějí, na vodovodní řad napojili. 
Bude to rozhodnutí každého majitele nemo-
vitosti. Ještě bych chtěla upozornit na šíření 
nepravd o tom, že při kopání řadu klesá voda 
ve studních právě vinou pokládání vodovod-
ního potrubí, protože kopeme do 2 metrů. 
Je to nesmysl a  zákony fyziky jsou neúpros-
né i  platí  pro všechny. Jistě jste zaznamenali 
čištění vodotečí v  naších obcích Hostkovice, 
Lipňany, Přestavlky, Zákřov a  Tršice. Stálo to 
nemalé finanční prostředky, ale s měnícími se 
přírodními podmínkami, jako jsou přívalové 
deště, bylo čištění již nezbytné. V neposlední 
řadě bychom Vám chtěli poděkovat za vyplně-
ní dotazníků. Vyplynulo z nich, že 50 % občanů 
nádoby nechce a 50 % občanů je pro. Bohužel, 
v tomto případě je zavádět nebudeme, proto-
že by se náklady na svoz, pokud by se nejezdi-
lo do všech obcí, neúměrně zvedly. Na co ale 
z dotazníků chceme reagovat, je navýšení kon-
tejnerů v hnízdech na tříděný odpad. Do obcí 
zároveň začneme zavážet i kontejnery na BIO 
odpad. V liché týdny budou kontejnery přista-
veny do místních částí a v sudé na vyhrazená 
stanoviště v Tršicích. Přesný rozpis dostanete 
do každé domácnosti, stejně jako rozpis svo-
zu komunálního odpadu. Teď z jara necháme 
opravit cestu v  Chaloupkách, stále hledáme 
dotační titul na celkovou rekonstrukci této čás-
ti obce. Nebude to žádná legrace, cena bude 
kolem 10 mil. Kč. V druhé polovině roku 2016 
se začne opravovat silnice Tršice – Lazníky. 
Tuto investiční akci platí Krajský úřad, proto-
že se jedná o  jejich majetek. V  letošním roce 
jsme obdrželi dotaci na opravu kaple svatého 
Floriana v  Lipňanech. Její opravu plánujeme 
na léto. Odvodní se základy stavby a položí se 

izolace proti stoupající zemní vlhkosti, budou 
vyměněna okna a dveře, bude obnovena pů-
vodní fasáda, opravena vlhká vnitřní omítka, 
natřena střecha, provedena vnitřní malba. Cel-
ková oprava bude cca 880 tis. Kč. Další dotační 
titul, který nám byl schválen, je nákup nového 
automobilu pro Hasiče - JPO III Tršice. Jedná 
se o  vícemístný automobil, který má stát asi 
1 mil. Kč, z  toho dotace 450 tis. Kč od Hasič-
ského záchranného sboru. Z Krajského úřadu 
Olomouckého kraje žádáme ještě dalších 
100 tis.  Kč a zbytek musí obec zaplatit ze své-
ho. Letošní rok slaví naši hasiči 120 let od svého 
založení. Obec nechala vyměnit okna a dveře 
na hasičské klubovně. Oslava, která by měla 
proběhnout 27. 8. 2016, by měla být spojena 
s  vysvěcením nové kapličky svatého Floriana 
v areálu zámku, kterou slíbili postavit naši hasi-
či. Socha sv. Floriana je z akátového dřeva a je 
již koupena obcí Tršice. Obec letos koupí ještě 
jeden vůz pro pracovní četu. Jedná se o  vůz 
Renault Master 2,3 pro 7 osob s tažným zaříze-
ním a velkým úložným prostorem. Automobil 
bude celý placen z rozpočtu obce Tršice. V sou-
časné době chystáme další investiční akce. 
Jako první - komunitní dům pro seniory a ge-
nerální oprava hasičské zbrojnice v Tršicích. 

Stupeň PD - objemová studie - záměr 

Základním úkolem akce je navrhnout na 
místě původní sušárny chmele v Tršicích ko-
munitní dům pro seniory tak, aby bylo vytvo-
řeno bydlení odpovídající potřebám budou-
cích obyvatel. Návrh objektu je koncipován 
v  duchu požadavků upravitelných bytů tak, 
aby bylo možné byty i celý objekt využívat jako 
bezbariérový. Budou zde tedy mít možnost 
bydlet i lidé s omezenou schopností pohybu – 
vozíčkáři. Návrh je též průběžně konzultován 
a navržen tak, aby svými parametry odpovídal 
objektu, na který bude možné uplatnit pří-
slušný dotační titul. Momentálně je návrh ve 
stádiu objemové studie, která poskytne zada-
vateli podklad k vyjádření, popřípadě doplně-
ní požadavků, které budou dále zapracovány 
v další vyšší fázi dokumentace. 

Základní údaje – navržené kapacity: kapa-
cita objektu - 18 upravitelných bytů, celková 
plocha bytu 45,0 m2. Prostory pro využití by-
dlících: prádelna, dále společenský sál spo-
jený s veřejnou knihovnou, krytá a otevřená 
volná terasa (s výhledem na zámek). Prostory 
pro veřejné využití: společenský sál spoje-
ný s  veřejnou knihovnou, sál pro maminky 
s dětmi – mateřské centrum. Dále je navržen 
prostor kanceláře se sociálním zařízením pro 
následující možné využití: 
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* zázemí pro docházející pracovníky pe-
čovatelské služby, občasné návštěvy lékaře, 
možné služby jako docházka kadeřníka, služ-
by manikúry aj. dle potřeb obyvatel domu. 

V rámci této akce bude provedena úprava 
přilehlé části parku tak, aby bylo možné op-
timální osazení objektu, které umožní maxi-
mální využití pro návrh 18 bytů. Tato úprava 
pak bude přímo navazovat na navržený ob-
jekt a vytvoří tak příjemné prostředí pro po-
sezení jak obyvatel domu, tak i veřejnosti. 

Chci jen upozornit, že vše může být jinak, 
jedná se o prvotní záměr obce. 

Krásné jaro 

přeje Leona Stejskalová, starostka

GSEducationalVersion

7,130 m2

5,230 m2

27,268 m2

5,600 m2

7,130 m2

5,230 m2

27,268 m2

8,080 m2

1
 6

0
0

5
0
0

6
 0

5
0

1
5
0

2
 5

0
0

3
0
0

1
 6

0
0

5
0
0

5
0
0

5
 4

5
0

1
5
0

3
 1

0
0

3
0
0

300 4 750 300

300 2 300 150 2 300 300

3 500

1
 6

0
0

5
0
0

6
 0

5
0

1
5
0

2
 5

0
0

3
0
0

1
 6

0
0

5
0
0

5
0
0

5
 4

5
0

1
5
0

3
 1

0
0

3
0
0

4 750300

1502 300300

5 050

1 825 2 000 1 000 750 1 000 2 000 1 825
1550 (600) 1550 (600)

v pátek 24. 6. 2016 v 17.00 hodin

•	 Vystoupení	žáků.
•	 Hudební	show	-	DJ	David.
•	 Skákací	hrad	pro	děti.
•	 Bohaté	občerstvení.
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Dopis z mateřské školy

Milá babičko, 

píši ti, abych Ti řekl, jak to všechno parádně zvládám. Nemusíš mít o mě strach, jsem velký kluk, jsou 
mi přeci už tři roky. Hned jak přijdu do třídy medvíďat, pozdravím se s paní učitelkou a vybírám si, s čím si 
budu hrát. Na stolečku i na koberci je spoustu lákadel, ale dnes jsem ve školce první a nejraději bych ještě 
spal. Nechám tedy hračky na později a jdu si lehnout do „vajíčka“, to je takový náš relaxační koutek. Paní 
učitelka mi k tomu pustí z přehrávače zpěv ptáčků a já si mohu ještě poležet. Po chvilce přicházejí další děti 
a dělají něco u stolečku, jdu se také podívat. Hm, tiskají tiskátky, jsou tu obrázky prasátek, vlka, cihel, slámy 
a dřeva, tak já si natisknu z cihel domeček a udělám do něj prasátko. Povedlo se. Co tu máme dál? Skládač-
ka. Zkusím, jestli ji zvládnu poskládat. Je to těžké, ale pomohl mi Pepík. On je starší a s ním jsem to zvládl. 
Už přišel i Lojza, super, půjdeme postavit domeček, na koberci je moje oblíbená stavebnice. Paní učitelka 
právě přivezla svačinku, domeček dostavíme a půjdeme se nasvačit. Nesmím si zapomenout umýt ruce, 
samozřejmě. Po svačince ještě k domečku postavím plot, aby se k prasátkům nedostal zlý vlk. Slyším pís-
ničky, to jsou uklízecí písničky, domeček dám na výstavku a pomohu holkám uklidit nádobí z kuchyňky. 
A už všichni sedíme v kroužku na koberci. Řekneme si básničku, pošleme pozdravy a zazpíváme si „Tři ču-
níci jdou“. Pak si můžu vybrat, zda půjdu stavět domeček ze slámy, dřeva a kamínků nebo půjdu vyprávět 
pohádku podle obrázků. Stavěl jsem ráno, půjdu povídat. V kroužku pak hodnotím, jak se mi dnes dařilo. 
Obrázky z pohádky jsem seřadil správně, také jsem pěkně vyprávěl, ale uhodil jsem ráno Lojzíka. Sebral 
mi totiž kostičku, kterou jsem potřeboval. Lojzík plakal a mně to bylo líto. Paní učitelka mi ráno poradila, 
že mám Lojzovi říct, že tu kostičku potřebuji a on by mi ji určitě vrátil. Zítra to vyzkouším. Ještě si zahraje-
me hru na prasátka a na vlka a už honem vyčůrat, napít se a převléknout, půjdeme totiž ven. Nasadím si 
reflexní vestičku a jdeme na procházku. Jdu za ruku s Petruškou, z tygříků. Ona už půjde za rok do školy, 
tak mě učí, jak mám dávat pozor na cestě. Jdeme se podívat na opravdové prasátko, bylo obrovské, babi, 
a jak chrochtalo! Po vycházce si dám dobrý oběd a už ležím v postýlce. Paní učitelka nám zazpívá, přečte 
pohádku a odpočíváme. Dneska se mi nechce spát, paní učitelka se mě ptá, zda si chci jít vybarvit obrázek. 
To beru, aspoň pro tebe budu mít dáreček. Hned jak domaluji, děti vstávají. Dám si svačinku a už zvoní 
tatínek. Rozloučím se s paní učitelkou a těším se domů.

Tvůj vnouček

Kolektiv mateřské školy
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÁ SCÉNA
Ve středu 2. března 2016 se v  Olomouci 

v  Domě dětí a  mládeže konalo okresní kolo 
recitační soutěže – Dětská scéna. ZŠ a MŠ Trši-
ce reprezentovala ve dvou kategoriích pětice 
žáků. V první kategorii se představily tři žačky 
3. třídy: Nikol Ambrožová, Alena Dvořáková 
a Adéla Teimerová, ve druhé kategorii dva žáci 
5. ročníku: Viola Ratajová a David Šlehofr. 

Ačkoliv si děti musely přivstat a již před sed-
mou hodinou se vydat na cestu do Olomou-
ce, měly všechny dobrou náladu a na soutěž 
se těšily. Po příjezdu do Domu dětí a mládeže 

proběhl zápis recitátorů a  v  8.30 hod. zapo-
čala samotná soutěž. Konkurence byla veliká. 
Sešlo se téměř 80 soutěžících, z  nichž řada 
pravidelně navštěvuje dramatická oddělení 
lidových škol umění. Naše děti se sice připra-
vovaly pouze pod dohledem třídních učite-
lek, ale nenechaly se zahanbit. Všichni bez-
chybně odrecitovali svůj text, jejich přednes 
byl na vysoké úrovni a  organizátoři soutěže 
velmi kladně hodnotili výběr textů. Není tedy 
divu, že si Adéla Teimerová odnesla z okresní-
ho kola recitační soutěže diplom.

Třebaže ostatní odjížděli domů bez oceně-
ní, nebyl nikdo smutný. Všichni žáci předvedli 
skvělé výkony, získali řadu nových zkušeností 
a důstojně reprezentovali naši školu. 

Dík patří všem třídním učitelkám, které se 
malým recitátorům věnovaly, a  také všem 
dětem za příkladnou přípravu. Do příštích 
ročníků jim přejeme mnoho úspěchů! 

Mgr. Veronika Křepelková,
učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

Školní polonéza žáků 9. třídy
20. 2. 2016 v rámci programu Maškarního plesu Tělovýchovné jednoty Tršice

Byla dvacátá únorová sobota večer a  žáci 
vycházejícího ročníku se scházeli ve 20.00 
před II. stupněm základní školy, aby naposle-
dy před zahájením plesu vyzkoušeli dlouho 
nacvičovanou slavnostní polonézu. Ta se 
v  letošním školním roce konala netradičně 
v rámci programu maškarního plesu Tělový-
chovné jednoty Tršice. 

Přesně ve 21.00 zazněly první tóny skladby 
Echo od Jasona Walkera a sál najednou ožil 
dívkami v překrásných bílých šatech a chlap-
ci s  černými kalhotami a  motýlkem. Rodiče, 
prarodiče či širší příbuzenstvo, kteří se ne-
mohli dočkat dne, kdy uvidí své děti trošku 
v  jiné roli, byli právem pyšní na tyto mladé 
aktéry polonézy. Vždyť polonéza je takový 
malý vstup do světa dospělých. 

Dle mého názoru se vystoupení žákům 
i  přes velkou nervozitu povedlo a  sklidilo 
od diváků velký potlesk. Tanečníci mohli být 
spokojeni a v rámci standardního tance walz 
se rozutekli požádat o tanec své rodiče.

K  tanci a  poslechu hrála na plese kapela 
Duo Lyrics, k vidění byl i tradiční rej masek, 
který byl opravdu pestrý a zábavný. Osvěd-
čení kuchaři si na letošní ples pro mlsné ja-
zýčky připravili výborný domácí zvěřinový 
guláš, pečená kuřecí stehna, domácí klobá-
su či tlačenku. Kolem půlnoci nechyběla ani 
bohatá tombola.

Nejen slavnostní polonéza, ale i  pestré 
masky v  duchu 70. let dodaly neuvěřitelné 
kouzlo celému plesu. A  vděčíme za to ne-
jen organizátorům, žákům, ale hlavně Vám 
všem, že jste přišli, podpořili nás a vytvořili 
tu nádhernou atmosféru a nezapomenutel-
ný zážitek.

Mgr. Šárka Stříbrnská,
třídní uč. 9. tř. ZŠ a MŠ Tršice, p. o.
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Velice často se mě lidé z Tršic ptají, co vlastně SRPŠ dělá a jak vlastně funguje. Prioritou našeho 
sdružení je zajistit finanční podporu některých školních akcí, kterými projde každé naše dítě a které 
jsou finančně náročné. Jedná se např. o příspěvek na plavání, dopravu na některé kulturní akce, 
lyžařský kurz, půjčovné šatů na polonézu nebo škola v přírodě. 

SRPŠ vždy dokázalo za pomoci vás, rodičů, vydělat finanční prostředky, kterými na tyto akce 
přispívalo. Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomáhají jakoukoliv formou našemu sdružení, ať již 
aktivním zapojením, bohatými sponzorskými dary do tomboly nebo jen tím, že přijdete na naši akci a 
zakoupíte občerstvení pro sebe a své děti. Každá pomoc je vítaná. A čím více nás na to bude, tím lépe 
docílíme našeho cíle. 

Z akcí, které SRPŠ tradičně pořádá zůstaly tři: na začátku listopadu je Svatomartinský lampionový 
průvod, v lednu bývá  Ples SRPŠ (letos neuskutečněný)a následně dětský Maškarní karneval. Poslední 
školní pátek se všichni těšíme na již tradiční Tečku za školním rokem. 

Pozvánky na tyto akce budete nově dostávat e-mailem. 

Také bych chtěla poděkovat Tršickým sportovcům, že umožnili letošním deváťákům předvést 
polonézu na jejich plese. Myslím, že se všem líbila. 

        Za výbor SRPŠ Vanda Fabianová 

 

Velice často se mě lidé z  Tršic ptají, co 
vlastně SRPŠ dělá a jak vlastně funguje. Pri-
oritou našeho sdružení je zajistit finanční 
podporu některých školních akcí, kterými 
projde každé naše dítě a  které jsou finanč-
ně náročné. Jedná se např. o  příspěvek na 

plavání, dopravu na některé kulturní akce, 
lyžařský kurz, půjčovné šatů na polonézu 
nebo školu v přírodě.

SRPŠ vždy dokázalo za pomoci vás, rodi-
čů, vydělat finanční prostředky, kterými na 
tyto akce přispívalo. Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří pomáhají jakoukoliv formou na-
šemu sdružení, ať již aktivním zapojením, bo-
hatými sponzorskými dary do tomboly nebo 
jen tím, že přijdete na naši akci a zakoupíte 
občerstvení pro sebe a  své děti. Každá po-
moc je vítaná. A čím více nás na to bude, tím 
lépe dosáhneme našeho cíle.

Z akcí, které SRPŠ tradičně pořádá, zůstaly 
tři: na začátku listopadu je Svatomartinský 
lampionový průvod, v  lednu bývá Ples SRPŠ 
(letos neuskutečněný) a následně dětský Maš-
karní karneval. Poslední školní pátek se všichni 
těšíme na již tradiční Tečku za školním rokem.

Pozvánky na tyto akce budete nově dostá-
vat e-mailem.

Také bych chtěla poděkovat tršickým spor-
tovcům, že umožnili letošním deváťákům 
předvést polonézu na jejich plese. Myslím, že 
se všem líbila.

     
Za výbor SRPŠ Vanda Fabianová

Něco ze života včel a včelařů
Základní organizace českého svazu včelařů 

sdružuje včelaře z Tršic a okolních obcí (Dolo-
plazy a Suchonice). ZO má 31 členů se včel-
stvy na 35 stanovištích a  5 registrovaných 
včelařů, kteří mají včelstva umístěna v našem 
katastru. Celkem se členové ZO ČSV Tršice  
starají o 289 včelstev.

Věškerá včelstva byla vyšetřena v zimních 
vzorcích na roztoče Varroa a  včelstva umís-
těná v Suchonicích a Přestavlkách (ochranné 
pásmo výskytu moru včelího plodu) také na 
mor včelího plodu. Všechna vyšetření byla 
s negativním výsledkem. 

Něco o včelaření na jaře
Sotva se udělá trochu teplo (nad 10 stup-

ňů), včely začnou po zimě poprvé vylétat 
ven. To je velmi důležité, protože to je prv-
ní šance, kdy si mohou vyprázdnit výkalové 
váčky (to totiž dělají pouze venku). Když se 
postupně dělá tepleji, včely létají více, ma-
pují terén a  vyhlížejí první květy. Začne to 
nějakými těmi bledulemi a  sněženkami, 
podbělem, narcisy apod., ale dobré to začí-

ná být až s rozkvětem jívy. Včely nosí hodně 
pylu, protože včelstvo začíná vychovávat 
hodně nového plodu a po zimě má zásoby 
pylu značně zredukované. U této první snůš-
ky hromadně pomřou zimní včely na upra-
cování, ale to nevadí, protože nová generace 
už je připravena.

Včelstvo obecně začíná stále více plodit, 
aby bylo silnější až přijde první snůška. Zá-
soby sice donáší, ale obvykle je hned spo-
třebovává. První opravdová nárazová snůš-

ka přijde s  rozkvětem ovocných stromů 
(a vlastně stromů obecně). Je-li dobré poča-
sí, jsou ovocné stromy prvním zdrojem sku-
tečných zásob, které potom včelař už může 
odebírat. To už jsme ovšem v květnu a tedy 
na konci jara.

V jarním období a počátkem léta mají vče-
laři období, kdy se včelstvům musí nejvíce 
věnovat.

Květový med bývá velmi světlý a  brzy 
zkrystalizuje, což je jeho přirozená vlastnost 
a  svědčí také o  jeho kvalitě. Musí být však 
tzv. zralý, proto první medobraní tak spadá 
do přelomu května a  června. Dříve stočený 
med může obsahovat vysoké procento vody 
a může začít kvasit.

Ve sdělovacích prostředcích jste slyšeli 
o  problému s  medem dodávaným do ob-
chodní sítě. Proto připomínám staré do-
poručení: ,,Kupujte med přímo od včelaře.“ 
Většinou kupujete kvalitní neupravený med 
a navíc ještě ušetříte.

Ing. František Rataj

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu v Tršicích

V předešlém roce se nám 
podařilo doopravovat poslední 
prostory v naší klubovně. A  to 
celou místnost kuchyně. Je 
v  ní zhotovená nová podlaha, 
omítky, elektřina. Také nový 
nábytek a celá místnost je nově 
účelněji uspořádaná. 

Letní výstava se nemohla konat nikde jin-
de než v naší opravené a vysmejčené klubov-
ně. Termín byl stanoven jako již řadu let na 
poslední červnovou neděli. Výstavka přede-

vším bobulovin byla doplněna opět o  pro-
dejní výstavku kaktusů.

Každoročně největší a  nejnavštěvovanější 
výstavu roku, podzimní výstavu ovoce, ze-
leniny a  květin, jsme uspořádali na 27. září  
na sále radnice. Výstava byla jako každoroč-
ně místem setkání zahrádkářů a jejich přátel. 
Dobré jídlo a  pití bylo samozřejmostí. Nej-
větším překvapením výstavy byla zastávka 
zájezdu studentů Střední a  Vyšší odbor-
né zemědělské školy v  Opavě. Další týden  
12 našich zahrádkářů vystavovalo své vý-

pěstky na podzimní Flóře – Hortikomplex 
Olomouc.

29. listopadu jsme se s komisí žen sešli na 
předvánočním zdobení perníčků. Akci vedla 
Lenka Svrčková, která si zaslouží velký obdiv. 
Její perníčky jsou nádherné na pohled a urči-
tě i chutné na jazýčku.

O týden později nás čekala vánoční výstav-
ka, která se uskutečnila také v naší klubovně. 
Byla to malá výstavka, ale určitě zdařilá, která 
společně s  výstavou v  muzeu navodila ad-
ventní náladu a přiměla nás trošku zpomalit.
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Skauti uklízeli

Vánoční setkání se uskutečnilo 28. prosin-
ce a  vzhledem k  narůstající oblibě tohoto 
setkání se uskutečnilo v restauraci Pod Zám-
kem, protože klubovna je pro tato setkání již 
malá. Sešla se spousta dobrého jídla a  pití 
a hlavně dobré nálady. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem, co se 
podílejí na aktivní činnosti našeho spolku, 
své rodině a také Vám všem, kteří nás chodíte 
podpořit, posedět s námi…

V  letošním roce bychom rádi pokračova-
li v  obdobném duchu. Tímto bych chtěla 

všechny naše příznivce pozvat na naše při-
pravované akce. Nejbližší bude Letní výsta-
va ovoce, zeleniny a  bobulovin v  neděli 
26. června 2016.

Za zahrádkáře Tršic a okolí 
- Ing. Jana Ulicová

S příchodem jara provádí většina z  nás 
úklid zahrádek, dvorků, tedy míst, která patří 
k našemu domu či bezprostředně jeho okolí.

Také členové skautského oddílu Junák Va-
canovice se každé jaro věnují úklidu. Ti menší 
uklízejí a sbírají odpadky ve Vacanovicích, vět-
ší skauti se rozhodli, že letos provedou úklid 
v prostorách kolem kaple svaté Kunhuty v Tr-
šicích. A tak v sobotu 2. dubna prořezali uschlé 
větve, posbírali kamení kolem zídky. Mezi ka-
meny našli také dva staré náhrobky, respektive 
torza náhrobních kamenů, která pak přesunu-
li zpět ke kapli, tedy tam, kam skutečně patří. 
Náhrobní kameny byly kdysi součástí hřbitova 
a těžko říci, proč po dlouhá desetiletí ležely za 
zdí. Říká se, že o kultuře a vyspělosti každého 
národa nevypovídají jen ekonomické ukaza-
tele a počet zábavních podniků a divadel, ale 
také to, jak se chová k pietním místům. A tím 
hřbitovy rozhodně jsou. 

Díky skautům se nám tedy naskytla mož-
nost pohlédnout na věci kolem nás jinýma 
očima a odmyslet zažité stereotypy a přístupy.

Kulturní komise při OÚ Tršice
Vás zve 

na

CYKLOVÝLET
O POHÁR KUNHUTY TRŠICKÉ

za poznáním našeho okolí

7. KVĚTEN 2016

Start v kulturním areálu zámku (u altánku)
ve 14.00 hodin

Trasa: 16 km, 22 km

Tršice-zámek
Kokory-Rokytnice

Lipňany-hřiště

Římskokatolická farnost Tršice
a Kulturní komise při OÚ Tršice

Vás zvou
do kaple svaté Kunhuty v Tršicích 

na

NOC KOSTELŮ
v pátek 10. června 2016
od 19.00 do 21.00 hod.

PROGRAM:
- 19.00 úvod,
- 19.10 vystoupení žáků ZUŠ Žerotín - Tršice,
- 19.30 a 20.30 něco z historie a pověstí,
- 21.00 hudební vystoupení kytarového uskupení „Nebe“.
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Letos uplyne 120 let od založení SDH Tršice

Myslivecký rok 2015-2016 

Historie
Dobrovolný hasičský sbor založil v  říjnu  

r. 1896 rolník Rudolf Bém. Sbor čítal 28 čle-
nů. Vybaven byl jednou čtyřkolovou obecní 
stříkačkou a  jednou stříkačkou kombinova-
nou. Požární techniku skladovali hasiči ve 
vlastních stodolách, skladiště bylo vystavě-
no kolem roku 1910, byla zde i místnost pro 
schůze. V  80. letech minulého století bylo 
přebudováno na hasičskou klubovnu. Vzniku 
hasičského sboru předcházely rozsáhlé požá-
ry, které zasáhly obec: r. 1646 vypálení Švédy, 
r. 1757 Prusy, r.1830 shořelo 41 domů, r.1856 
56 domů (což byla třetina obce) a r. 1857 14 
domů. Sbor pomáhal i  při likvidaci požárů 
v okolních vesnicích. Například v dubnu 1931 
zachránili dítě z  plamenů při požáru stavení 
v Zábeštní Lhotě. Hasiči se již od svého zalo-
žení věnovali i kultuře a společenskému živo-
tu. Za zmínku určitě stojí, že pod patronací 
místních hasičů bylo v r. 1944 hráno v Tršicích 
ochotnické divadlo, ačkoliv v té době byly ja-
kékoli kulturní akce zakázány.

Současnost
V současnosti má sbor 52 dospělých členů 

a  39 dětí. Silná základna mladých hasičů se 
podařila vytvořit až v  roce 2012. Za krátkou 
dobu trvání má ve své sbírce mnoho pohárů 
za umístění na příčkách nejvyšších. Na svých 
pravidelných schůzkách se mládež věnuje 
i tvořivé činnosti a získává znalosti v různých 
oborech. Se střídavými úspěchy se požární-
mu sportu na soutěžích denních i  nočních 
věnují také muži a  ženy. Sbor každoročně 
pořádá pohárovou soutěž, dvakrát zajišťoval 
Branný závod mladých hasičů, který absol-
vovalo pokaždé téměř 500 dětí. Aktivně se 

zapojuje do kulturních a společenských akcí. 
Členové sboru dvakrát ročně zbavují občany 
nepotřebného železného šrotu a  nefunkč-
ních elektrospotřebičů.

Zásahová jednotka je zařazena jako  
JPO III a  má 10 členů. Ročně zasahuje prů-
měrně u patnácti událostí, ať už to jsou po-
žáry, autonehody, povodně či likvidace ob-
tížného hmyzu. Do technického vybavení 
jednotky patří: Tatra 148 CAS32, Avia DA 12, 
Avia A31 kontejner, dýchací technika, vyproš-
ťovací zařízení, motoflexa, motorová pila, zá-
chranářský batoh, elektrocentrála, plovoucí 
čerpadlo, čerpadlo PS12, kalové čerpadlo. 
Chloubou sboru je historická „kyvačka“, kte-
rou členové opravili a  jako funkční zapůjčili 
do hasičského muzea v Dřevohosticích.

Místní hasiči zvou všechny spoluobčany 
na oslavu 120. výročí založení sboru, která 
se bude konat 27. 8. 2016. Jedná se o celo-
denní akci s kulturním programem a večerní 
zábavou. Nebude chybět přehlídka hasičské 
techniky, ukázka požárního zásahu. Pro děti 
budou připraveny atrakce, soutěže. Přesný 
program oslav bude ještě upřesněn.

Na tuto významnou událost se členové 
sboru již nyní připravují – renovují vozový 
park, s  podporou obce se pustili do opravy 
hasičské klubovny.

V  rámci oslav založení sboru budou hasi-
či také pořádat 6. 8. 2016 „Noční pohárovou 
soutěž“ a diskotéku. I na tuto akci zvou širo-
kou veřejnost.

Výbor SDH Tršice

Pro přátele přírody a členy mysliveckých 
spolků je měsíc březen dobou pro bilanco-
vání minulé sezony a  plánováním dalšího 
hospodářského roku 2016-2017. V  břez-
nu u  většiny MS probíhají výroční schůze, 
kde se všechny údaje o hospodaření hod-
notí a  připravují se plány na další období. 
Rok 2015 byl po stránce myslivecké rokem 
úspěšným, který nám přinesl mnoho hez-
kých zážitků a přátelských setkání. Byl také 
obdobím, které je vždy naplněno tvrdou 
prací, protože žádná záliba se bez práce 
neobejde. 

Nová legislativa nám, stejně jako ostatním 
zájmovým sdružením, přinesla mnoho sta-
rostí a  administrativních úkolů, které jsme 
však zvládli, i když jsme se s  jejich smyslem 
zcela neztotožnili. Minulý rok jsme, s  ohle-

dem na jiné povinnosti, byli nuceni zrušit po-
řádání mysliveckého plesu, ale už pro rok 2017 
se s  ním opět počítá. I  všeobecně oblíbené 
setkání občanů Tršicka u myslivecké chaty na 
1. máje se letos bude konat. 

Tršická myslivost v r. 2015 prožívala velmi 
složité období předznamenané zákonem 
o  církevních restitucích a  s  tím spojenou 
změnou vlastnických vztahů k  honebním 
pozemkům. Tato skutečnost se výrazně pro-
jevila právě v naší honitbě, kde podíl restitu-
ovaných pozemků tvoří téměř polovinu cel-
kové výměry honitby. To je v rámci Moravy 
i naší republiky výjimkou. Nový vlastník přes 
svá prvotní veřejná prohlášení o  zachování 
původního stavu, alespoň pro první období, 
již krátce po zápisu pozemků do KN, nastavil 
tvrdě nová ekonomická pravidla. 

I když ze strany našeho HS byl zájem uza-
vřít korektní dohodu, nový vlastník se roz-
hodl zrušit svůj dřívější příslib a pronajmout 
pozemky jiným zájemcům. Pro nás, tršické 
myslivce, to bylo zklamáním, ale život jde dál 
a  musíme se pozitivně dívat do budoucna. 
Proto i ve výrazně zmenšené honitbě bude-
me hospodařit s láskou a těšit se z toho, čím 
nám příroda dělá radost. 

Máme nové myslivecké plány, zejména 
na podporu chovu drobné pernaté zvěře 
i  rozšíření kulturně společenských aktivit. 
To ovšem předpokládá užší spolupráci s OÚ 
v  Tršicích na jehož podporu si rozhodně 
nemůžeme stěžovat a  věříme, že tomu tak 
bude i nadále.
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Na 2. světovou válku vzpomíná Vladimír Horák
Již vloni uběhlo sedmdesát let od konce  

2. světové války. Přesto ještě v Tršicích žije ně-
kolik pamětníků, kteří si na tuto dobu vzpo-
mínají. Jedním z  nich je bývalý zemědělec 
pan Vladimír Horák, který konec války prožil 
jako devítiletý. Na tuto dobu vzpomíná:  „Bylo 
to brzy ráno, někdy na konci války, kdy u nás 
nastal nečekaný ruch. Dvůr byl plný němec-

kých vojáků, kteří z vozové kůlny všechno vy-
klízeli a instalovali tam vojenské kuchyně. Vo-
jenská auta dovážela všechno možné a  pro 
rodiče to byl šok. Otec, který uměl německy, 
i  když to Němcům nedal znát, se dověděl, 
že vojáci na našem dvoře byli svým velením 
stáhnuti z  obrany Kroměříže a  v  Tršicích se 
jejich jednotka má znovu formovat pro další 

úkol. Vojáci v polní kuchyni velice vyvařovali 
a hodně jídla jim zbývalo. To pak vylívali na-
ším čuníkům. Když od nás vojáci odjížděli, 
pohodili po dvoře nějaké věci, o  kterých si 
mysleli, že už je nebudou potřebovat. Moje 
klukovská zvědavost mi nedala, abych neza-
čal rozmontovávat ruksaky /telata/, kterých 
se po dvoře válelo několik. Otec, jak mě uvi-
děl, okamžitě mně to přísně zakázal, ať nedo-
jde k nějakému neštěstí. Ale čeledín, co u nás 
pracoval i  s  manželkou, ten vybíral prádlo, 
oblečení a hlavně boty. Otec ho také varoval, 
ať nenachytá vši a blechy. Naštěstí jeho žena 
všechno prádlo a oblečení v kotli vyvařila.

V neděli před koncem války jsme byli s rodi-
či v kostele, jenže vrátit se z něho domů bylo 
komplikované. Tršice byly ucpané vojskem 
a  velkým množstvím dobytka. Co to bylo 
vozů, krav, koní, že se hodnou dobu nedalo 
projít. Pro případ frontového nebezpečí jsme 
měli na zahradě vybudovaný kryt, ale nepou-
žili jsme ho. Ukryli jsme se v domě, protože od 
Zákřova už byla slyšet střelba. Podle vyprávění 
starších lidí byl postup sovětské armády smě-
rem na Tršice brzděn německým kulometčí-
kem, který měl za úkol postup vojáků zastavit 
nebo alespoň zpomalit. Po jeho zlikvidování 
se fronta znovu dala do pohybu. Do Tršic při-
jeli sovětští vojáci na autech a koních. To bylo 
slávy a radosti. Všichni jsme je vítali.“

Zapsal Miroslav Rozkošný

 

Prvomájové setkání
 

• Začátek  ve neděli 1. května od 10.00 hod.,
• jako vždy dobré jídlo a pití pro děti i dospělé,
• točené pivo, 
• myslivecké klobásy, zvěřinový guláš, maso z udírny,
• 1. máj v přírodě.
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ 2016
 30. 4. Pálení čarodějnic - KK, Tj
 1. 5. Setkání „Na Zatěši“ - Myslivci
 7. 5. Derby starých pánů a turnaj žen - Tj
 7. 5. Výlet na kolech - KK
 7. 5. Hody Lipňany - SDH Lipňany
 29. 5. Den dětí - KK
 10. 6. Noc kostelů - farnost Tršice
 24. 6. Tečka za školním rokem - SRPŠ
 26. 6. Výstava ovoce a zeleniny - Z
 5. 7.  Hasičská soutěž Vacanovice - SDH Vacanovice
 16. 7.  Memoriál dědy Nováka - Tj
 6. 8.  Noční soutěž SDH + diskotéka - SDH Tršice
 27. 8. 120 let SDH Tršice -SDH Tršice
 28. 8.  Rozloučení s prázdninami - TJ
 10.-11. 9.  Hody Tršice - Obec Tršice
 16. 10.  Zahrádkáři výstava - Z
 11. 11.  Lampionový průvod -SRPŠ
 19. 11.  Pohodové odpoledne - BABY Tršice
 25. 11.  Rozsvícení stromku + jarmark - SRPŠ + KK
 3.-4. 12.  Vánoční výstava - Z
 10. 12.  Mikulášská  - SDH
 17. 12.  Šrůtkiáda - sportovci Tršice
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Slet čarodějnic
Tršické čarodějnice a TJ Tršice

Vás zvou na

Moje milá děvčata,
startujte svá košťata.
Nadešel ten slavný den,
kdy je nám let povolen.

Přeletíme bory, lesy,
rybníky i palouky,

zařádíme, zatančíme,
připravte si klobouky.

v sobotu 30. dubna 2016
na tršickém zámku

Od 16.30 - zapálení táboráku (možnost opékání špekáčků).
Od 17.00 - program u altánku s Lenou - jedná se o reprezen-
tativní záležitost, proto pro-
síme účastníky o koště, pokud 
možno nové, neometené, bude se 
tančit, létat, dovádět a na zá-
věr nás čeká velký taneční rej 
a vyhlášení "Miss Čarodějnice“.
Od 19.00 - prohlídka strašidel-
ného sklepení.
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Slet čarodějnic
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Leona STEJSKALOVÁ
starostka obce Tršice

Filip ŽÁČEK
předseda Iniciativy pro podporu vypálených obcí

si Vás dovolují pozvat na pietní vzpomínku
u příležitosti 71. výročí od zákřovské tragédie, která se uskuteční
v sobotu 30. dubna 2016 v 15 hodin
u památníku na Zákřově

Akce se koná pod záštitou senátora Parlamentu ČR Martina TESAŘÍKA
a hejtmana Olomouckého kraje Jiřího ROZBOŘILA

Obec Tršice

Mladí hasiči
V letošním roce jsme se zúčastnili 17 sou-

těží. Byly to soutěže zapojené do Ligy mla-
dých hasičů, pohárové soutěže a  soutěže 
upravené dle možností pořadatelů.

V  lize mladých hasičů jsme měli zapoje-
ná družstva jak mladších, tak starších žáků. 
Cvičně se soutěží zúčastňovalo i druhé druž-
stvo mladších žáků. V celkovém vyhodnoce-
ní ligy se mladší žáci umístili na 14. místě, 
a starší žáci na místě 16. Konkurence v  lize 
je vysoká.

V průběhu roku jsme se zúčastnili i pohá-
rových soutěží, kde se nám dařilo lépe než 
v  lize. Naše nejoblíbenější, a  hlavně nejú-
spěšnější soutěž proběhla v Těšeticích, kde 

starší žáci třikrát po sobě obhájili 1. místo 
a putovní pohár, který nám už zůstal. Mladší 
žáci se také umístili na bedně a  vybojovali 
3. místo.

Vyrazili jsme i  na netradiční soutěže. Jed-
na proběhla v Hlubočkách ve sportovní hale 
v disciplínách upravených do halových pod-
mínek a druhá v Těšeticích, která nesla název 
Ratajské soké (uzlovací soutěž).

Neunikla nám účast ani na celostátní hře 
Plamen, ve které se soutěžilo v následujících 
disciplínách: štafeta 4x 60 m, štafeta požár-
ních dvojic, štafeta CTIF, CTIF PÚ, PÚ a Branný 
závod požárnické všestrannosti. V celkovém 
umístění mladší žáci skončili na 11. místě 
a  starší na 12. místě, v  každé kategorii bylo 
kolem dvaceti startujících družstev. V  říj-
nu r. 2015 proběhla soutěž v  Branném zá-
vodě požárnické všestrannosti pro ročník 
2015/2016 v Tršicích. Účast družstev byla vy-
soká a našim družstvům se dařilo. Mladší žáci 
se umístili na 4. místě ze 39 družstev, a starší 
žáci obsadili 7. příčku ze 40.

Jezdíme i na soutěže pro jednotlivce. Jed-
nou z  těchto soutěží je mimo jiné Olomo-
ucký drak, ve které se závodí na překážkové 
trati dlouhé 60 m. Ve sboru máme i dorost, 
se kterým také absolvujeme soutěže pro 
jednotlivce. 

V dubnu r. 2015 se děti zúčastnily pietní 
akce Zákřovský žalov na které uctily památ-
ku obětí držením čestné stráže. U příležitos-
ti tršických a vacanovických hodů předved-
ly děti ukázku požárního útoku. V  červnu  
r. 2015 jsme pro děti uspořádali večerní 

opékání špekáčků s  netradičním stanová-
ním v  tršickém podhradí a  nočním promí-
táním na hradební zeď. Výlet na HZS Olo-
mouc, uskutečněný v listopadu, měl rovněž 
velký úspěch. Děti měly možnost se sezná-
mit s prací profesionálních hasičů a podívat 
se, jak pracuje operační a tísňová linka 112. 
Prosinec se nesl v  duchu soutěže organi-
zované HC Olomouc, ve které se soutěžilo 
o  nejkrásnější výzdobu vánočního stromu 
pro Olomoucké Kohouty. Jako poděkování 
za účast v  soutěži nás olomoučtí hokejisti 
pozvali do svého zázemí. Děti si měly mož-
nost prohlédnout místa, kam se běžný di-
vák nedostane. Viděly „A“ tým při tréninku 
a pak s nimi mohly strávit nějaký čas. Děti 
měly všetečné otázky, nakonec došlo i  na 
autogramiádu.

Od nového roku děti pravidelně trénují 
v  místní školní tělocvičně, kde se připravují 
na nadcházející sezónu. Letošní první soutěž 
proběhla v Těšeticích na Ratajském soké, ve 
které děti soutěžily v  uzlování. Na této sou-
těži tršickým hasičům patřily vysoké příčky. 
Z  22 jednotlivců v  kategorii dorost 1. místo 
obsadil Zdeněk Gregor. Družstvo starších 
žáků (Eliška G., Štepán V., Valerie V., Dominik 
B.,) obsadilo 7. místo, a mladší žáci (Lucie B., 
Josef M., Vanesa Š., Michaela S., Katka Š.,) ob-
sadili 15. místo. Těšíme na zahájení nové se-
zóny, která startuje v  dubnu letošního roku 
a počítáme s Vaší podporou .

Daniela Gregorová
vedoucí mládeže při SDH Tršice


