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Den s potápěčem

Vážení spoluobčané,

čas prázdnin se chýlí pomalu ke svému 
konci. I  když toto léto nebylo až tak tropic-
ké, jak nám předkládaly různé meteorolo-
gické předpovědi, slunečné a  krásné dny 
byly a snad jste jich na dovolené užili. I přes 
čas dovolených pokračují práce na skupino-
vém vodovodu do místních částí naší obce. 
Už máme uzavřeny s  majiteli nemovitostí 
smlouvy kvůli vodovodním přípojkám a  je 
jich k  dnešnímu dni 168 z  200 projektova-
ných. Vodovodní přípojky byly naceněny 
prováděcí firmou ve výši 5 484 359,10 Kč bez 
DPH a jsou neuznatelným nákladem a jejich 
finanční zatížení zůstává na obci. Již del-
ší dobu se občané potýkají s  nedostatkem 
vody, a  to nejen pitné. V  místních částech 

se lidé zásobují ze svých vlastních vodních 
zdrojů – studní, kde nejen vody za posled-
ní roky ubývá, ale v 85 % tato voda není ani 
pitná. Od pana Klapala z Tršic máme i srážko-
vé úhrny v  naší obci za poslední 3 roky. Za 
povšimnutí stojí počet tropických dnů v naší 
oblasti a klesající hodnoty srážek. Tyto hod-
noty jsme získali z  automatické meteorolo-
gické stanice Chmelařského institutu Žatec 
s.r.o., stanice Tršice. Častá otázka od občanů 
byla, odkud vlastně bude voda odebírána. Je 
to z vodního vrtu Pazdernice v Tršicích a při 
projektování vodovodu bylo spočítáno, že 
tento vrt je dostačující pro zásobování Tršic 
i  místních částí pitnou vodou. Pracujeme 
také na žádosti o dotaci na hasičskou zbroj-
nici a  projektové dokumentaci na Komunit-
ní dům seniorů v Tršicích, kde nám bohužel 

začaly problémy, protože tento dům sousedí 
s  chráněnými kulturními památkami - zá-
meckou zahradou a samotným zámkem. Pa-
mátkový ústav nám k našemu záměru poslal 
připomínky, a  tak nám nezbývá nic jiného, 
než najít kompromisy přijatelné pro obě stra-
ny, včetně koncepce území. V září proběhnou 
již tradiční Tršické hody, které letos proběh-
nou ve dnech 10. a  11. září. V  připraveném 
programu si určitě každý „z nás“ vybere. Le-
tos budou  v  několika vstupech vystupovat 
i mažoretky Trixie. Vstupné je 120 Kč a hody 
proběhnou v zámeckém areálu, kde si TJ Trši-
ce pro Vás připravila hodové občerstvení. 

Hezký zbytek prázdnin přeje

Leona Stejskalová,
starostka Obce Tršice.

V rámci tematického týdne „Pod 
hladinou“ nás na konci června na-
vštívil opravdový potápěč. Dětem 
přiblížil potápění v jezeře i v moři 
a život pod vodní hladinou. Před-
stavil nám potápěčskou výstroj 
a  po přesunu do bazénu dětem 
předvedl zanoření. Děti si vše vy-
zkoušely – neopren, brýle, plout-
ve, dýchání z  přístroje,  ty odváž-
nější si oblékly plavky a mohly se 
v parném počasí zchladit v bazén-
ku a vyzkoušet si vše, co potápěč 
ukazoval přímo ve vodě. Děti po-

byt potápěče velmi nadchl, takže rozhovory 
ve školce byly převážně na téma „potápění“. 
Děti také vyráběly potápěče, kreslily samy 
sebe v potápěčském oblečení, zkoumaly, kte-
ré předměty se ponoří a které plavou, samy si 
potápěče vyrobily a pak ho zkusily v pet lahvi 
tlakem vody ponořit. A povedlo se. 

Děkujeme za zapůjčení bazénu panu Bar-
toňkovi a  paní Bartoňkové a  panu potápěči 
za vynikající názorné ukázky jeho koníčku. 

Mgr. Michaela Koričová,
vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o.
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Vyjádření zastupitelstva k dění 
v Základní škole a Mateřské škole Tršice

Zastupitelstvo obce si velice dobře uvědo-
muje, jak citlivá je tato záležitost pro rodiče, 
zaměstnance školy, žáky i  občany. Naším 
cílem je, abychom dosáhli spravedlivého 
a  zákonného řešení a  aby rozhodnutí, kte-
ré učiníme, nemělo v  budoucnosti pro naši 
obec nepříjemné dopady. Vnímáme řadu 
pochybení, která nastala v celé kauze. Máme 
i  laický názor na odůvodněnost rozvázání 

pracovního poměru s paní učitelkou, ale jako 
zřizovatel školy nemáme žádnou pravomoc 
zasahovat do pracovněprávních vztahů.

Oslovili jsme právníka erudovaného v ob-
lasti školního práva, který byl seznámen 
s  celou záležitostí a  řešíme s  ním, jak dál 
postupovat. Celá kauza má svůj vývoj, mu-
síme respektovat čas, který dotčené orgány 
pro prošetření potřebují. Čekáme na výsled-

ky šetření orgánů, které jsou kompetentní 
v této záležitosti jednat. Prioritou pro nás je, 
aby škola v naší obci fungovala, a zastupitel-
stvo obce udělá veškeré kroky k tomu, aby 
děti měly kvalitní výuku. I  když nás netěší 
vývoj této události, musíme se uvědomit, že 
žijeme v demokratickém státě a platí zde zá-
kony, které se nám nemusí líbit, ale musíme 
je dodržovat.

Výlet pro nejlepší žáky školy 2016

Tečka za školním rokem - Tršice 2016

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 paní starostka Leo-
na Stejskalová uspořádala výlet pro nejlepší 
žáky z naší školy. Byli vybráni následující žáci:

1. třída - Linda Dvořáková
2. třída - Tomáš Záděra
3. třída - Pavel Dočkal
4. třída - Kateřina Pacovská 
5. třída - David Šlehofr
6. třída - Berenika Závodníková
7. třída - Adam Šlehofr
8. třída - Veronika Mačáková
9. třída - Eliška Vláčilová
V letošním roce jsme jeli do zlínské zoolo-

gické zahrady. Výlet se náramně vydařil. Po-
časí bylo krásné a žáci si výlet do ZOO užili. 
Každý dostal od paní starostky pohoštění, 
diplom a další drobnosti na památku. 

Pro žáky je takový výlet velkou motivací 
pilně a  svědomitě pracovat během celého 
školního roku. Děkujeme paní starostce, že 
takovou akci pořádá a osobně se jí účastní.

Mgr. Barbara Sittková,
učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

Konec června je v naší škole vždy ve zname-
ní příprav na naši tradiční závěrečnou slavnost, 
Tečku za školním rokem. Letos bylo stanoveno 
datum akce na pátek 24. června. Toho dne se 
před pátou hodinou sešli pod tršickým hradem 
všichni účinkující, organizátoři i diváci. 

Na začátku slavnostního programu byli oce-
něni nejlepší sportovci školy a vítězové soutě-
že o nejlepší závěrečnou práci žáků 9. ročníku. 
Potom jsme se rozloučili se všemi absolventy 
školy. Z mateřské školky odchází žáci z nejstar-
šího oddělení a  čeká je nástup do první třídy. 
Jejich loučení bylo ukončeno milým krátkým 
tanečkem. Druhý stupeň základní školy zase 
opouští deváťáci, kteří zamíří na střední ško-
ly. Slavnostní šerpování malých i  velkých ab-

solventů provedly jejich třídní učitelky a  žáci  
9. ročníku nakonec pronesli svůj projev. Na roz-
loučenou zazpívala žákyně Veronika Bílková.

Následoval bohatý program, který si žáci 
připravili pod vedením svých učitelů. Taneč-
kem ho zahájili žáci 2. třídy, dvě děvčata ze 
3. třídy pokračovala básničkami, čtvrťáci nás 
„přenesli“ k  moři a  předvedli tanec domo-
rodců s  doprovodem bubeníků, 5. třída zase 
„plavala“ na suchu při vystoupení s  názvem 
Akvabely. Letos si připravili pohybovou sklad-
bu i žáci školní družiny a roztančili při ní i divá-
ky. I sedmáci zaujali vtipnou scénkou ze života 
své třídy. Vrcholem vystoupení byla skladba, 
kterou zatančily mistryně ČR ve STREETSHOW 
a  STREETDANCE. S  tímto hostujícím soubo-

rem vystoupila se svými čtyřmi kamarádkami 
naše žákyně 4. ročníku, Sofie Grégrová. Všichni 
účinkující byli odměněni bouřlivým potles-
kem diváků. Po ukončení programu si děti za-
tančily při hudbě, o kterou se postaral DJ – pan 
Melhuba.

Myslíme si, že se letošní Tečka navzdory hor-
kému počasí opravdu báječně vydařila a dou-
fáme, že potěšila všechny diváky i  účinkující. 
Závěrečné poděkování patří rodičům – čle-
nům SRPŠ, kteří zajistili občerstvení, tombolu 
i atrakce pro děti a kteří se postarali o přípravu 
i úklid areálu.

Mgr. Radka Zborníková,
třídní učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o.
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Čtení z obecních kronik

Nejvzornější jsou Tršice
Práce obecních kronikářů si lidé váží, ale 

jen málokdo chce takovou kroniku psát. Řada 
obcí proto nemá funkci kronikáře obsaze-
nou. Důvodů, proč se lidé takové funkci spíše 
vyhýbají je několik. Kromě odborné znalosti 
českého jazyka jsou to i důvody společenské. 
Třeba, co napsat do kroniky a  co raději ne, 
aby kronikář někoho neurazil. Podle představ 
veřejnosti kronika má být důstojná a přitom 
pravdivá. Jenže všechno, co se ve společnos-
ti opravdu děje, není důstojné. Jak takovou 
událost potom do kroniky zapsat? To je pro 
kronikáře dilema, které jsem často zažíval za 
dobu své více než dvacetileté práce obecní-
ho kronikáře v  jedné vesnici u  Hulína. Výše 
uvedený důvod byl zřejmě také přičinou, že 
obecní kronika Lipňan obsahuje zápisy pou-
ze z  roku 1924. Alespoň tak mně to vysvět-
lil jeden z  lipňanských občanů: „To víš, něco 
napíšeš do kroniky, někdo „by tě za to zabil“  
a druhému se to strašně líbí,“ řekl mi zhruba 
před dvěma lety. Ale i  jediný rok, kdy byla 
psána lipňanská kronika, stojí za to ji číst. 
Jedná se o  poměrně obsáhlý zápis s  řadou 
místních historických faktů a  dobře se čte. 
Možná ještě horší jsou na tom Přestavlky. 
Jejich obecní kroniku jsem hledal ve Státním 
okresním archivu v Olomouci, ale tam ulože-
na není. Nemohl jsem proto ani nalézt kro-
nikářský zápis o  přestavlcké tragédii z  roku 
1945, kvůli kterému jsem se do archivu vy-
pravil. Naštěstí tato událost byla už mockrát 

popsaná různými autory a  v  různých perio-
dikách. Z  kronikářů ji naštěstí dosti obsáhle 
popsal hostkovický kronikář Rajmund Kout-
ný. Jeho kronikářské zápisy jsou výjimečné 
a  velice čtivé. Kromě písmáckého nádání 
kronikáře k  tomu přispělo, že Rajmud Kout-
ný se po neshodě zřejmě se zástupci obce, 
rozhodl kroniku vést jako soukromou. Z toho 
důvodu si pak mohl dovolit psát o  různých 
událostech tak, jak sám uznal za vhodné. 
Štěstí také bylo, když pisatel, jakmile cítil svůj 
konec, kroniku svěřil týneckému kronikáři 
a spisovateli, Františku Dočkalovi, a ten jeho 
kroniku odevzdal do olomouckého archivu. 
Možná právě díky tomu Koutného kronika 
nebyla zničena jako mnoho jiných cenných 
písmáckých prací. O  mnoho lépe než Pře-
stavlky na tom s kronikou nejsou sousední 
Vacanovice. Jejich kronika je sice vedena 
od roku 1922, kdy bylo zákonem naříze-
no vést obecní kroniky, ale svoji zákonnou 
povinnost plnili vacanovičtí představitelé 
obce jen devět roků. Lépe je na tom kro-
nika Zákřova. V  olomouckém archivu je 
uložena kronika Zákřova, psaná už v  roce 
1910, i když jen do roku 1929. Autoři knihy 
o  Tršicích, vydané v  roce 1984, však uvádí 
jako jeden ze svých pramenů i  kroniku Zá-
křova z let 1924 až 1979. Ta však ve Státním 
okresním archivu v Olomouci uložena není. 
Z místních částí Tršic je nejdelší dobu vede-
na kronika Hostkovic, a to v  letech 1913 až 

1948. Další události v  obci popisuje už jen 
soukromá kronika Rajmunda Koutného. 

V porovnání s kronikami místních částí Tr-
šic je, co se týká jejího stáří, úplným skvos-
tem tršická kronika resp. tršické kroniky, 
protože mají několik dílů. „Nejvzornější jsou 
Tršice,“ řekla mi archivářka v  olomouckém 
archivu. První obecní kroniku Tršic začal psát 
už v  roce 1830 tehdejší představený obce, 
František Bém, a  dále je vedena nepřetržitě 
až do současné doby. V  pořadí nejstarších 
obecních kronik olomouckého okresu je dva-
náctá. Dokonce jsou v ní zpětně dopsány zá-
pisy z let druhé světové války, kdy se obecní 
kroniky psát nesměly. Dopsal je tršický rodák 
a  novinář Antonín Tandl. Současným obec-
ním kronikářem Tršic a jejich místních částí je 
učitel Mgr. Milan Mahdal.

Údaje, které jsem uvedl o kronikách míst-
ních částí Tršic, však nemusí být úplné. Mož-
ná ještě u někoho doma zbytečně leží něja-
ká stará obecní kronika nebo její čast. Třeba 
i  nezvěstná kronika Přestavlk. Pracovníci 
Státního okresního archivu v  Olomouci by 
ji rádi přijali do svých sbírek. Stejně jako jiné 
dokumenty, které u  soukromých majitelů 
často končí v  kamnech nebo ve sběru. Pra-
covnící okresního i zemského archivu v Olo-
mouci vám rádi také předloží k  nahlédnutí 
obecní kroniky a další dokumenty.

Miroslav Rozkošný 

Na přání jednoho z našich stálých čtenářů 
budeme v  nové stálé rubrice nazvané Čte-
ní z  obecních kronik uveřejňovat vybrané 
zápisy z  obecních kronik Tršic a  jejich míst-
ních částí. Zejména tršická kronika, která je 
jednou z  nejstarších obecních kronik v  olo-
mouckém okrese, obsahuje řadu zajímavých 
zápisů. Díky kronikáři a písmáku, Rajmundu 
Koutnému, lze hodně zajímavého čtení najít 
také v  hostkovické kronice. Zajímavosti lze 
najít i  v  dalších obecních kronikách, které 
jsou uloženy ve Státním okresním archivu 
v Olomouci.

Pravidelnou rubriku Čtení z obecních kro-
nik začínáme výběrem záznamů z  obecní 
kroniky Tršic. Zápis kronikáře Antonína Tan-
dla z roku 1954 je o občanu, na kterého si ně-
kteří pamětníci ještě vzpomenou:
Vzorný sběrač kostí

„Ze sběrných surovin n. p. v Ostravě došla 
našemu kronikáři zpráva, kterou si od toho 
podniku vyžádal, že náš zdejší občan, Alois 
Branžovský, který se tam před dvěma lety 

přihlásil do zaměstnání, nasbíral za dva roky 
40 vagonů kostí a  mnoho jiného materiálu. 
Výkon jmenovaného zvláště nutno hodnotit, 
poněvadž dotyčný je 70 procentní invalida. 
Kosti sbíral po Ostravě a celém dalekém okolí 
ve vývařovnách a jiných podnicích, sám bez 
jedné nohy řídil auto, kosti nakládal i skládal.“

Ještě starší zápis z roku 1948 je připomín-
kou mimořádně suchého roku 1947 a  jeho 
dopadu zejména na myslivost:

„Zdejší myslivecká společnost honební 
v letošním roce odstřelila 10 srnců, 6 srn, 24 
zajíců, 55 králíků, 44 bažantů, a 3 lišky. Z níz-
kého stavu i odstřelu lze dobře porovnat, jak 
zhoubný byl pro naší užitkovou zvěř minulý 
suchý rok. Všechny studánky vyschly a louky 
v  době kosení otav byly tak vyschlé, že vy-
padaly jako vypálené. Také na ostružinách 
nezůstalo žádné listí, které jindy v době zimy 
skýtalo potravu zvěři.“

Podstatně lepší na tom byly tršičtí myslivci 
se stavem zvěře v šedesátých letech minulé-
ho století. O tom svědčí zápis z roku 1967:

„V loňském roce 1966 byl stav zvěře velmi 
špatný následkem mokrého jara, proto byl 
pořádán jeden menší hon na zajíce ve lese 
Zátěš. Z užitkové zvěře bylo odstřeleno 351 
zajíců, 193 bažantů, 20 kusů srnců, ze škod-
né 9 kun a 6 lišek. U srnců dodávka nebyla, 
ostatní překročeny.“

Miroslav Rozkošný
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Taneční středy
Zábavná, plná energie, skvělé hudby 

a  dobré nálady. Tak taková je naše ZUMBA. 
Ptáte se, co je to zumba? Je to taneční fitness 
hodina, která kombinuje latinsko-americké 
tance s  aerobními pohyby. V  dnešní době 
je zumba velmi oblíbená, hlavně mezi mla-
dými lidmi. Ale není určena pouze mladým 
dívkám, naopak zumbu si chodí užívat i muži 
a starší ženy. 

V Tršicích však máme tento kroužek pou-
ze pro děti, jejichž věková hranice je od 5 do 
12 let. Fungujeme již 3 roky a  některé děti 
chodí od samého začátku. Nyní máme 14 
dětí z toho 9 dívek a 5 chlapců. Lekce zumby 
trvá 1 hodinu. Každou středu se v 17 hodin 
sejdeme v tělocvičně 2. stupně ZŠ Tršice a za-
čínáme s tančením. Rodiče si tak mohou na 
chvíli odpočinout od svých ratolestí. Tančíme 
pouze přes školní rok, tj. od září, do června.

V lednu jsme se spolu se zumbou z Velké-
ho Újezdu vypravili na víkend na soustředění 
na Horní Bečvu. Tančili jsme několikrát den-
ně, na jídlo jsme chodili do vedlejší budovy, 
prošli jsme si okolí a neváhali jsme využít ba-
zén na aqua zumbu. 

Děti do zumby chodí rády. Jsou velmi ši-
kovné a snaživé. 

Každý rok pilně trénujeme na soutěž ve 
Velkém Újezdě. S pečlivou přípravou se nám 
podařilo již 2x vyhrát 3. místo, ze kterého 
máme obrovskou radost.

A  kdyby se nějaké dítě k  nám do zumby 
chtělo přidat, budeme jen rádi.

Na našich hodinách zumby je to jako na 
párty – cílem je se bavit, nikoli se jen potit 
před zrcadlem.

110 let TJ Sokol Tršice
V letošním roce si připomínáme několik 

„kulatých výročí“, která ovlivnila rozvoj naší 
obce. Jde o 490 let od povýšení Tršic na měs-
tečko (1526), 120 let postavení budovy školy 
(1896), 120 let vzniku sboru dobrovolných 
hasičů (1896) a 110 let postavení současného 
kostela Narození Panny Marie (1906).

Uveřejňuji zápis, který je zapsán v  obecní 
kronice za rok 2015, kdy jsme si připomínali 
110 výročí založení místní organizace TJ So-
kol v Tršicích:

„Tělocvičná jednota Sokol Tršice byla za-
ložena 14. 5. 1905. Její členové, „bratři“, se 
věnovali zejména gymnastice, plavání, pořá-
dali společné výlety a pravidelně se účastnili 
všesokolských sletů v Praze. Prvním náčelní-
kem tršického sokola se stal zdejší zámečník 
Oldřich Štencl, Sokolové začali cvičit v místní 
chmelařské tržnici. Již v prvním roce své exi-
stence se podařilo sokolům získat tělocvičné 
nářadí a  uspořádat veřejné cvičení. Činnost 
TJ Sokol měla velkou oporu obce a postupně 

se rozrůstala její základna. Již v roce 1907 se 
konalo první veřejné cvičení mimo obec, a to 
v  Doloplazích. Postupně se místní sokolové 
účastnili různých sletů, a to jak župních, tak 
všesokolských v  Praze. Sokol dále pořádali 
i  ochotnická představení, taneční zábavy, 
besedy a  celou řadu dalších akcí. V  činnosti 
pokračovala i zdejší Sokolská hudba. 

I. světová válka však zastavila činnost So-
kola, a to v roce 1915, kdy byl Sokol úředně 
rozpuštěn.

Po válce se činnost sokola opět rozjela a čle-
nové místního Sokola začali budovat v  roce 
1919 hřiště na „Kopci“ v místech tzv. výletiště, 
kde se již v 19. století konaly různé společen-
ské akce, v roce 1927 započali s výstavbou cvi-
čiště, které se protáhlo na několik let.

Na „Kopci“ byl v roce 1928 vybudován dře-
věný pavilon pro hudbu a slavnostní příleži-
tosti. V té době sokolové cvičili v tělocvičně 
zdejší školy. Sokol se stal mezi válkami nej-
masovějším a  nejvlivnějším spolkem v  Trši-
cích, a  to jak v oblasti tělovýchovné, kultur-
ní, osvětové, tak umělecké. Bez sokolů se 
neobešla žádná společenská událost v obci. 
Tršický Sokol se také chystal na stavbu soko-
lovny, ale k té však nikdy nedošlo.

Těsně před okupací byla připravena také 
výstavba koupaliště, jež bylo otevřeno v roce 
1939. Počet členů tršického Sokola se v době 
I. republiky pohyboval v rozmezí 150 až 200 
členů.Členové Sokola Tršice v roce 1911
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Mimo jiné se zdejší sokol zasloužil o zřízení 
kina v obecním domě v roce 1927. Podle do-
stupných pramenů byl založen v  roce 1933 
hokejový klub a fotbalový v roce 1936. Kon-
cem 30. let se v obci objevilo několik nadšen-
ců pro tenis, který se hrál pod záštitou zdej-
šího Sokola.

Další rozpuštění čekalo zdejší Sokol v době 
II. světové války, kdy byl Sokol nejen rozpuš-
těn, ale zabaven i  jeho majetek (knihovna, 
prapor). Mnozí představitelé tršického So-
kola byli v  průběhu okupace zatčeni a  věz-
něni, jako např: Metoděj Vaculík, Jiří Vybíral,  
M. Klapal, bratři Ulicovi. 

Po válce nastalo opět oživení činnosti Soko-
la, a to opět v mnoha směrech, jako byla pře-
devším tělovýchovná činnost, ale také činnost 
knihovny TJ Sokol, činnost zdejšího kina, které 
však již v roce 1947 převzal do své správy MNV 
Tršice. Nadále byl zdejší Sokol dobře organizo-
ván s celkovým počtem členů 188 (1945), z če-
hož bylo 51 dorostenců a 81 žákovského věku. 
Sokolové převzali zpět svá sportovní zařízení, 
kdy na „Kopci“ vybudovali šatny, avšak snaha 
o postavení budovy sokolovny se přes počá-
teční finanční základ vytvořený dobrovolný-
mi sbírkami nezdařila. Po válce nastal rozvoj 
kolektivních sportů – lední hokej a  kopaná. 

Jejich žákovská družstva i družstva dospělých 
stála nejednou v čele okresních soutěží a zú-
častňovala se i přeborů krajských. V této době 
se přestává zdejší organizace nazývat TJ Sokol 
Tršice, ale mění se pouze na TJ Tršice.

K  nejznámějším a  nejvýznamnějším pro-
tagonistům sokolského hnutí a  výborným 
gymnastou byl po dlouhá léta pan Jan Nitka 
starší, který zemřel ve věku úctyhodných 107 
roků v roce 2013.

V  šedesátých a  sedmdesátých letech mi-
nulého století převzala otěže tělovýchovné-
ho hnutí v Tršicích další generace nadšenců.

Tělovýchovná jednota Sokol sdružovala 
dva oddíly: lední hokej a kopanou. Fotbalisté 
s pomocí MNV v Tršicích zlepšovali podmín-
ky pro svůj sport. Na „Kopci“ vzniklo horní 
hřiště, byly postaveny šatny se sociálním za-
řízením. Podmínky pro lední hokej byly z vět-
ší části dány počasím. Podařilo se svépomocí 
vybudovat ,,Zimáček“. Z  tohoto období je 
nutné vzpomenout osobnost tršického uči-
tele Antonína Nováka (1920-1996), který tyto 
dva sporty propagoval a podporoval, jak ve 
škole, tak v době mimoškolní. V Tršicích, ale 
i jejich okolí, nebylo v té době kluka, který by 
nehrál hokej nebo fotbal, ale nejčastěji měli 
kluci tyto dva sporty propojené.

Výsledkem tohoto mnohaletého úsilí bylo 
slavné vítězství tršických hokejistů v  roce 
1956 v  krajské soutěži v  Ostravě, kteří, jako 
jediný vesnický klub mezi městskými, se stali 
známými v  celé republice. Sportovci se ale 
také zapojovali do kulturního a  společen-
ského života, pořádali taneční zábavy a spo-
lečenské plesy, jako např. tradiční maškarní 
mumraje, pořádané oddílem ledního hokeje, 
a  merendy, pořádané fotbalovým oddílem. 
Oba oddíly se předháněly v nápadech nejen 
masek, ale i ve výzdobě sálu. Plesy tršických 
sportovců bývaly hojně navštěvované a pří-
jmy z nich byly využity na financování další 
sportovní činnosti.

V 90. letech 20. století strhl nadšence pro 
volejbal pan Jiří Koutný st. Volejbalisté vybu-
dovali dvě hřiště pod paneláky a celé rodiny 
se této hře po desítiletí věnovaly. V roce 2007 
za finanční a  organizační podpory Okresní-
ho fotbalového svazu začali v  rámci okresu 
svou soutěž nejmenší fotbalisté – „benjamín-
ci“. Z počátku bylo nadšení veliké. Postupně 
částečně opadlo, ale stejně TJ Tršice má dvě 
věkové kategorie: mladší a starší benjamínky. 
Kromě nich soutěží družstvo starších a mlad-
ších žáků, samozřejmě muži, a v neposlední 
řadě i  ženy hrají svou soutěž pod názvem 
,,Žabky Tršice“. Společně se všichni podílejí 
na zlepšování fotbalového areálu. S  pomo-
cí Obecního úřadu Tršice bylo vybudováno 
i  dětské hřiště v  areálu fotbalového hřiště. 
Poslední velkou akcí je společný projekt: 
Multifunkční hřiště vedle nové školy, které 
využívají jak členové TJ, tak žáci místní ZŠ při 
výuce tělocviku. 

Tradiční akcí pořádanou TJ je soutěž na 
kolečkových bruslích „Tršické žabák“ v rámci 
hodových slavností, kde se sejdou nadšenci 
tohoto sportu, aby v  několika žákovských 
i  dospělých kategoriích změřili své síly. Sa-
mozřejmě, že kromě sportovní stránky se TJ 
Tršice stará i o společenský život. Navázala na 
tradici z minulých let a opět v zimním období 
plesu pořádá svůj maškarní mumraj. Aktivní 
členky výboru potom připravují i  oblíbené 
soutěžní akce pro děti. 

Přejeme tršickým sokolům hodně chuti 
a aktivity do dalších let.

M. Mahdal, kronikář obce

„Staří páni“ 60. léta 20. století

Jako každoročně i  letos členové kulturní 
komise uspořádali počátkem měsíce května 
cyklovýlet. Zatímco loni jsme vyjeli do hor, 
myslím tím podhůří Oderských vrchů, letos 
jsme se obrátili zcela jiným směrem, a to do 
hanáckých rovin, konkrétně do Kokor a  Ro-
kytnice. Cílem naší cesty byl bývalý jezuitský 
pivovar v Kokorách a zámek v Rokytnici.

A  tak jsme 7. května vyrazili z  tradičního 
místa, tedy od altánku. Tentokrát společ-
ně celá skupina, asi 30 jezdců na Lipňany, 
Nelešovice, směrem na Kokory. Sice jsme 
se po cestě poněkud roztáhli, ale to vůbec 
nevadilo, protože do Kokor všichni šťastně 
dojeli. Zde jsme měli domluvenou prohlíd-
ku, výklad s  místním panem kronikářem,  

A. Košťálkem. Vyprávění o  historii pivovaru 
bylo skutečně vynikající, navíc obahaceno 
občas vzpomínkami některých našich spo-
lujezdců, mnohdy rodáky z Kokor či Nelešo-
vic. Od pivovaru jsme se vydali ke kostelu, 
kam vede kryté schodiště, což je jedna z rarit 
v  našem okolí. Poté jsme kolem kaple sva-
tého Františka (mimochodem historiky po-
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važované za nejkrásnější barokní stavbu na 
venkově střední Moravy) pokračovali směrem 
na Rokytnici. Zde jsme si prohlédli nádvoří 
a  zahradu zdejšího zámku, který slouží jako 

domov pro seniory. Odtud jsme hladoví a žíz-
niví spěchali do cíle, kterým nebyly Tršice, ale  
Lipňany, kde se někteří z cyklistů zúčastnili ho-
dové mše a všichni nakonec skončili na hřišti, 

kde dostali odměnu v podobě poháru piva či 
nealka. Na hřišti probíhaly místní hody s pře-
hlídkou rockových kapel a aut klubu veteránů. 

M. Mahdal

Noc kostelů
Jak jistě víme, noc kostelů je akce, která pro-

bíhá v  mnoha zemích Evropy ve stejný den. 
Snahou je přiblížit současnému člověku, žijící-
mu v sekularizovaném světě, mnohdy pouze 
materiálně zaměřeném na bohatství, hodno-
ty, které dalo světu Evropě křesťanství. Letos 
jsme společně s římskokatolickou farností Tr-
šice a kulturní komisí uspořádali „Noc kostelů“ 

v kapli svaté Kunhuty. A tak se 10. června sešlo 
na zajímavém, jindy naprosto klidném místě 
asi 30 návštěvníků, kteří si poslechli informa-
ce o  samotné svaté Kunhutě, které je kaple 
zasvěcena, dále o  historii a  několik pověstí 
o vzniku kaple a jejím okolí. Součástí bylo také 
hudební vystoupení žáků ZUŠ Žerotín (hra na 
saxofon) a kytarového uskupení „Nebe“.

A protože pěší cesta ke „Kunhutce“ si vyža-
duje i výdej nějaké energie, připravily si člen-
ky kulturní komise pro návštěvníky i  malé 
občerstvení.

Myslím, že smyslem nebylo jen poslouchat 
a naslouchat, ale především se spolu setkat.

M. Mahdal
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TRŠICE
VÁS ZVE NA OSLAVU

120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
KTERÁ SE KONÁ DNE 27. 8. 2016 OD 12.30

V ZÁMECKÉM AREÁLU

PO CELOU DOBU AKCE BUDE VYSTAVENA HISTORICKÁ
A SOUČASNÁ HASIČSKÁ TECHNIKA, NA KLUBOVNĚ SDH

BUDE ZŘÍZENA VÝSTAVA HISTORIE HASIČSTVA

BOHATÉ OBČERSTVENÍ

PROSÍME O POTVRZENÍ ÚČASTI NA OSLAVÁCH
NA E-MAIL : jaadamec@centrum.cz

PROGRAM:
12.30 Zahájí vystoupení Záhorská kapela
13.00 Řazení na průvod
14.00 Po průvodu krátká přestávka
14.30 Nástup členů SDH, zdravice
 hostů,slavnostní předání medailí
15.30 Ukázka dětí (vyprošťování z vozu)
16.00 Ukázka vyprošťování přizvanou
 jednotkou SDH
17.45 Pěna pro děti
18.30 Případné další ukázky 
19.00 Ukončení oslav a volná zábava
20.00   Taneční zábava s kapelou Negativ
22.00   Ohnivá show
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