
 
 
 
 
 

 

 

 SSlloovvoo  ssttaarroossttkkyy  
 

 
Vážení občané, 
 
Jak jsme informovali v minulém čísle 
našeho zpravodaje, v  listopadu jsme 
podali žádost o vodovod do místních částí 
na Ministerstvo zemědělství ČR.  Dnes už 
víme, že jsme se žádostí uspěli a pokud 
do daného termínu určeného MZ ČR 
předložíme všechny doklady, mohli 
bychom na jaře 2016 začít s výstavbou. 
Na základě dotazníků, které se nám 
vrátily, víme, že o vodu máte zájem a to je 
pro zastupitelstvo v této chvíli důležitá 
informace, abychom mohli pokračovat na 
realizaci této investiční akce. Je pravda, 
že argumenty některých našich občanů o 
nepotřebnosti vodovodu v místních 
částech naší obce mě svojí hloupostí 
úplně odzbrojily.  Už jsem si ale zvykla, že 
když se „nic nedělá“, tak se kritizuje a když 
se začne „něco dělat“ tak se kritizuje ještě 

í dětského hřiště nad bývalou 

vybudovat 

y do 

musí letos 

hřbitova, která se rozpadá a zahájili jsme 

 výročí 600 let 

o majetku se bude 

v. 

nek a budou i na 

lků, které svojí návštěvou 

ostatní 

ělávali 

ec. Zametací vůz nám 
omůže na cestách a doufám, že i Vy 

řeji Vám hezké Velikono
 

Leona Stejskalová,  
starostka obce Tršice

víc.     
Zastupitelé schválili podání žádosti na 
vybudován
Jednotou. 
Nevím zda uspějeme, protože jsme 
z tohoto programu už dvakrát úspěšně 
čerpali na hřiště do školy a školky. 
V místě, kde je teď již torzo dětského 
hřiště, máme v plánu 
parkoviště. Doufám, že se nám to povede.  
Chystáme i žádosti o dotace, které  by 
nám měly pomoci v získání mechanizace 
pro obec a to traktoru a multikáry, 
kontejnery na bioodpad
zahrádkářských osad i na hřbitov, drtič 
odpadů.  
Chceme pokračovat s opravou chodníků u 
paneláků a na Berku. 
Bohužel nás zaskočil havarijní stav 
budovy bývalé sušárny chmele, kde jsme 
po několika revizích zjistili, že 
proběhnout demolice, která bude stát asi 
dost peněz, a s tím jsme nepočítali.  
Ve Vacanovicích proběhne oprava zídky 

restaurátorské práce na soše barokních 
andělů a sochy Panny Marie. Chtěli by-
chom tyto práce stihnout do
upálení mistra Jana Husa. 
Na opravách obecníh
postupně pokračovat. 
Nejdůležitější zpráva  pro občany Tršic je, 
že se od dubna budou napojovat na 
splaškovou kanalizaci a ČOV, kterou čeká 
půlroční zkušební provoz a vzápětí na to 
kolaudace. Budou probíhat zkoušky 
napojení,  proto znovu připomínám, že do 
kanalizace nesmí jít dešťové vody a ani 
kaly z žump a septiků. Tím bychom tz
zabíjeli bakterie, které v ČOV budou. 
Splašky musí být svedeny opravdu tak, jak 
mají. Den, kdy se budete moct napojovat, 
bude vyhlášen rozhlasem a informace 
proběhnou  i do schrá
našich www. trsice.cz. 
Čeká nás rok plný kulturních akcí a jiných 
aktivit našich spo
jistě podpoříte.  
Na rok 2016 chystáme stolní kalendář 
fotek z našich obcí, které nebyly 
publikovány v knize a tak doufám, že si 
tento kalendář do domácnosti pořídíte. 
Cena bude určitě přijatelná. V kalendáři 
budou uvedeny i akce v naší obci, 
organizační záležitosti obce a 
informace, o kterých si myslíme, že se 
Vám můžou hodit. 
I náš obecní úřad prošel ozdravnou kůrou, 
celý týden jsme malovali a před
elektroinstalaci, pokládaly se koberce a 
udělal se pořádný generální úklid.  
Už se těším na pěkné počasí, kdy 
uklidíme i naši ob
p
pomůžete s jarním úklidem.  
 
P ce a jaro. 



 

 

IInnffoorrmmaaccee  OObbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  TTrrššiiccíícchh  
 

 
Od 16. března do 1. dubna 2015 – v úřední dny pondělí a středa od 7-12 a 13-17 
hodin - se na OÚ vybírají platby za vodné, likvidaci odpadu a psy od občanů, 
bydlících v místní části Tršice. 

-------------------------------------------------------------------- 
Platby za užívání kanalizace, likvidaci odpadu a psy od občanů, bydlících 
v dalších místních částech obce, se budou vybírat 

- na Zákřově 13. dubna 2015 
- v Lipňanech a Vacanovicích 14. dubna 2015 
- v Hostkovicích a Přestavlkách 15. dubna 2015  
 

( podrobnosti obdrží předem každá domácnost na letáku ) 

-------------------------------------------------------------------- 
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne 18. dubna 2015. 
 

( leták s podrobnostmi obdrží každá domácnost předem ) 

 ------------------------------------------------------------------- 

V sobotu 11. dubna 2015 svezou hasiči z každé domácnosti v Tršicích 
vysloužilé elektrospotřebiče ( pračky, myčky, TV, ledničky, mrazáky, PC, 
obrazovky, sekačky, žehličky, … ) a železný šrot. 
V sobotu 18. dubna 2015 odeberou naši hasiči stejný odpad i v dalších 
místních částech obce. 
 

 ( podrobnosti budou uvedeny na letáku ke svozu velkoobjemového odpadu )  
 

 
        

 
 

 

 

 PPlláánn  kkuullttuurrnníícchh  aakkccíí  22001155  
 

 

21. března - Josefovská zábava 
29. března -  Vítání jara 
30. dubna - Slet čarodějnic 
  1. května - Setkání na Zatěši 
  8. května - Výlet na kolech (O poklad Kunhuty tršické) 
  6. června - Den dětí 
19. června - Tečka za školním rokem 
21. června - Jan Hus-Vacanovice 
27. června - Mažoretky 
  5. července - Hasičská soutěž Vacanovice - SDH Vacanovice 
11. července - Sport. den spolku 
18. července - Memoriál dědy Nováka 
  8. srpna - Soutěž SDH + diskotéka 
29. srpna - Rozloučení s prázdninami 
  5. - 6. září - Hody   
 
 

 



 

 

 

 UUssnneesseenníí  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  TTrrššiiccee  
 

Usnesení ze 3. zasedání ZO konaného dne 28.1.2015 
 
28/3 – 15 Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 2.  zasedání ZO 
2. Schválení rozpočtu na rok 2015 
3. Partnerská smlouva – Bystřička, o.p.s. 
4. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 
5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku  ve vlastnictví obce 
6. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice 
7. Smlouva o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen – služebností a smluv o právu 

provést stavbu 
8. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 
9. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2013/03481/OŽPZ/DSM 
10. Diskuse 
11. Závěr 
 
29/3 – 15  Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje schodkový rozpočet obce Tršice na rok 2015 
dle ust. § 84 odst. 2  písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.    
 
30/3 – 15 Obecní zastupitelstvo obce Tršice souhlasí s přihláškou obce Tršice jako partnera 
do místní akční skupiny – organizační složky Bystřička, o.p.s. se sídlem Zámecké náměstí 
79, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 26882035 a zněním partnerské smlouvy v podobě, která je 
přílohou č. 1   tohoto usnesení  a pověřuje starostku obce podpisem přihlášky a partnerské 
smlouvy. 

*)

 
31/3 – 15 Zastupitelstvo obce Tršice schválilo, že o zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku p.č. 1237- ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Tršice rozhodne na zasedání 
dne 22.4.2015 na základě geometrického plánu, který žadatelé o odkoupení částí tohoto 
pozemku nechají na své náklady zpracovat  do 30.3.2015. 

ršice. 

 
32/3 – 15 Zastupitelstvo obce Tršice   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů   zveřejnit záměr zřízení věcného břemene – služebnosti pro 
stavbu č. IP-12-8016121/1  Přestavlky, RD, Vojtek – připojení NNk  na pozemcích 151/1 a 
178/1, obojí ostatní plocha,  v k.ú. Přestavlky ve vlastnictví obce Tršice  ve prospěch ČEZ    
Distribuce, a.s., Děčín 
  
33/3 – 15 Zastupitelstvo obce Tršice   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů   zveřejnit  záměr  zřízení věcného břemene – služebnosti pro 
stavbu sjezdu z pozemku p.č. st. 137 na pozemek p.č. 1230/1 – ostatní komunikace, ostatní 
plocha ve vlastnictví  obce Tršice, obojí v k.ú. Tršice ve  prospěch stavebníků 
              
34/3 – 15 Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu  č. IV-12-
8010146 – „Přestavlky RD, Richtrová – připojení NNk“ uzavřené v souladu se zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve prospěch ČEZ  Distribuce, a.s., Děčín 
 
35 /3 – 15 Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-8007402/VB/1 – „Hostkovice, Jana Svobodová – úprava NNk“ uzavřené 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín.  
 
36/3 – 15 Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě  o 
poskytnutí dotace č. 2013/03481/OŽPZ/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí T
 
*) Příloha k nahlédnutí na Obecním úřadě v Tršicích nebo na www.trsice.cz 
 



 

 

 

VVeelliikkoonnooccee  ––  ssvvááttkkyy  VVeelliikkéé  nnooccii  vvzzkkřřííššeenníí    
 
 
 

Drazí spoluobčané. 
 

Opět po roce slavíme Velikonoční svátky. K slavení patří slavnostní tabule s dobrým jídlem, 
sklenička něčeho dobrého k pití a  co je ještě důležitější společnost blízkých – rodiny a 
přátel. 

  

.  

těvu. 

Když něco slavíme, je důležité neztratit ze zřetele hlavní důvod oslavy, to proč slavíme. 
Pro věřící křesťany jsou Velikonoce oslavou nového života, života, v němž se rodíme pro 
život s Bohem. 
Přípravou na Velikonoce je celá doba postní. V ní máme pohlížet na svůj život v celé jeho 
šíři, z pohledu toho krásného a dobrého, ale i toho těžkého, našich slabostí a omezení. Do 
slavení svátků vstupuje všechno to, co předcházelo, naše úsilí o vlastní dokonalost, proměnu 
vlastního života k lepšímu. Ta se uskutečňuje, mimo jiné, v našem úsilí omezit se v užívání 
různých vymožeností a požitků a více pamatovat na ty, kteří žijí v nedostatku. K tomu nás 
zaměřuje iniciativa Charity nazvaná Postní almužna, kdy to co si odřekneme, nabídneme 
k použití na dobročinné účely. Pokud se vnitřně změníme k lepšímu, potom oslava Velikonoc 
je také oslavou našeho vítězství nad sama sebou, nad svými nedokonalostmi, osobnostní 
proměny v charakternějšího člověka, který je bližší Bohu. 
  V čele Katolické církve je papež František, který pochází z Latinské Ameriky, kde žije asi 42 
procent z celkového počtu asi 1 miliardy a 200 miliónů katolíků. Královehradecký biskup Jan 
Vokál zhodnotil osobnost nového papeže: „ Je znám především tím, jak moc se zastával 
chudých, miloval chudý a jednoduchý život.“ To vyjádřil i dříve, když se stal arcibiskupem 
hlavního města Argentiny Buenos Aires. Odmítl bydlet v přepychové arcibiskupské rezidenci 
a dal přednost jednoduchému menšímu bytu na okraji města. Tento postoj je mu vlastní i 
proto, že vyrůstal v rodině dělníka pracujícího na železnici s dalšími 6 sourozenci. To je 
jeden z důvodů proč se vyslovuje často pro solidaritu s chudými a pro sociální spravedlnost.
V postní době pohlížíme na Krista, který nese kříž našich hříchů, slabostí, provinění, který za 
nás na kříži umírá. To, co se zde odehrává, je zápas o naši duši, o naši věčnost. V těchto 
událostech máme své místo i my, naše skutky. Ježíš, Boží Syn, umírá. Z vnějšího pohledu 
opět vítězství zlovůle moci, zla nad dobrem. Velikonoční svátky, které nás posunují časově 
dál, ohlašují něco jiné – Ježíš vstal z mrtvých, a to třetího dne po ukřižování. Po čtyřicet dní 
se zjevoval apoštolům, ženám a dalším. Povzbuzoval je v důvěře, že jeho vítězství nad smrtí 
a hříchem je i jejich vítězstvím, vítězstvím všech, kteří se snaží jít cestou pravdy a dobra. 
Nastínil perspektivu slávy vzkříšení všem těm, kteří ho přijali do svého života. 
Ve Svatém týdnu budeme prožívat a připomínat významné události posledních dnů Ježíše 
Krista – Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně – kdy se dovršuje dílo spásy nás všech. Všechny vás srdečně zvu k prožívání liturgie, 
která nás zve k osobnímu setkání s Kristem, jenž nám zjevuje lásku Otce-Boha, k radostné 
oslavě nejvýznamnějších svátků křesťanského světa. 
              

S přáním požehnaných Velikonočních svátků Vám všem 
                                               

             František Foltýn, administrátor farnosti Tršice 
 
 

 

 

VVýýzzvvaa  kk  oobbččaannůůmm  oo  ppoommoocc  mmuuzzeeuu 
 

V rámci rekonstrukce obecního muzea v Tršicích prosíme občany, zda by  mohli věnovat ke 
kompletaci exponátů vysoké kožené pánské boty, dále černé filcové ženské papuče 
nebo dřeváky. V případě ochoty  tyto i jiné muzejní věci darovat se obracejte na správkyni 
muzea paní Svrčkovou, tel. 721232428
Předem děkujeme a v září se budeme těšit v nově zrekonstruovaném muzeu na vaši 
návš



 
 
Myslivecký spolek Tršice-Zákřov hospodaří na 1196 hektarech, které tvoří lesy, pole, voda a 
ostatní plochy. Jako celek, to tvoří honitbu pěknou, pestrou jak ze stránky přírody, tak i zvěře 
žijící v ní. Hlavní zastoupení v ní je zvěř srnčí, méně pak prase divoké, a z drobné zvěře 
zajíc, bažant a kachna divoká. V posledních letech se zvyšuje stav prasete divokého, což má 
nemalý dopad na škody v lesních kulturách a zemědělských plodinách. Tato zvěř nám 
působí škody i na zvěři, jak na srnčí, tak hlavně na drobné. Prase je všežravec a posbírá 
vše, na co přijde při svých nočních toulkách. Zajíc i bažant mají u nás špatné podmínky pro 
reprodukci (rozmnožování) z důvodů velkých polních monokultur, jako jsou řepka, pšenice, 
ječmen, naopak chybí pestrost, jako ji známe z minulých dob, tedy brambory, řepa, vojtěška. 
S tímto stavem, my myslivci, nic nenaděláme a jsme rádi za to, co máme. Tento stav řešíme 
omezením lovu. Bažanta nelovíme, zajíce jen pro zpestření tomboly na ples. Říjen byl měsíc, 
kdy jsme začali se zimním přikrmováním zvěře. Tento stav probíhá a bude probíhat do doby, 
pokud bude vládnout zima a zvěř bude tuto předkládanou stravu brát. 
Každý rok plánujeme 3 hlavní hony v určitých lokalitách honitby. V loňském roce se nám 
podařilo ulovit 19 divokých prasat, a to individuálním lovem a společným na honech.  Zvěřinu 
používáme pro své potřeby na různé akce, a také jako kompenzaci za krmivo pro zvěř. 
Hon 22. listopadu 2014 byl na Zatěši, kde jsme ulovili 5 divočáků a 13. prosince na Bělé, kde 
bylo uloveno 8 divokých prasat. Snažíme se tuto zvěř udržovat v únosných stavech, jak vůči 
lesu, tak vůči zemědělcům.  
Náš spolek se zapojuje i do společenského života v naší obci. Každý rok pořádáme setkání 
na 1. máje na Zatěši s účastí 400 lidí a tradiční myslivecký ples, který bývá na dobré úrovni. 
Naše členská základna pomalu, ale jistě stárne a proto by bylo dobré ji omladit, ať můžeme 
zachovat zvyky a tradice české myslivosti. 
 

Lesu a myslivosti zdar 
 
Petr Balint, hospodář MS 

 
 
 
 
 

 

 

 MMyysslliivveecckkýý  ssppoolleekk  TTrrššiiccee  
 

 

BBeettlléémmsskkéé  ssvvěěttlloo  vv  TTrrššiiccíícchh  
 

 
Tradice rozdávání betlémského světla vznikla v Rakousku v 80. letech 20. století. Tehdy 
přivezli rakouští skauti světlo z Betléma do Rakouska a rozdávali jej s přáním pokoje a světla 
do příbytku obdarovaných.  
Již v roce 1989 se betlémské světlo dostalo k nám, do tehdejšího Československa. Význam 
celé akce spočívá (ostatně jako vánoční poselství a myslím, že celé lidské bytí) 
v obdarování, tedy „být obdarován a darovat“, neboli, co jsem dostal, posílám dál.  
U nás, v Tršicích, “betlémské světlo“ rozdávali skauti oddílu „Junák Vacanovice na Štědrý 
den před kostelem odpoledne. Podle účasti občanů a ohlasu si tato akce získává stále více 
příznivců. A tak jsme si v sice v blátivém, ale větrném dnu mohli do svých příbytků donést 
„světlo“ tedy symbol radosti a naděje a zároveň jím obdarovat (potěšit) své známé, příbuzné. 
Snad v každém z nás malá jiskra světla zažehla nejen pocit tepla, ale také sounáležitosti a 
radosti z nadcházejících Vánoc. 
 

Mgr. Milan Mahdal 
 
 



 
1. část 
Minulý  rok se nesl ve znamení 100. výročí 
začátku 1. světové války a sdělovací 
prostředky se proto často vracely k tomuto 
tragickému období našich a světových 
dějin. Jak se tato válka promítla do života 
obyvatel Tršic a okolí popsal ve svých 
pamětech starosta obce Jaroslav Bém. Už 
dříve jsme v Tršickém zpravodaji jeho 
paměti uveřejnili a vloni je také v celém 
rozsahu publikovaly Týnecké listy a 
Přerovský deník. Poměrně málo je však 
známo o legionářích z Tršic a jejich 
místních částí. V objemné tršické kronice 
nechal kronikář  
Jan Kostruch dvacet prázdných stránek s 
tím, že až nasbírá dost informací,  kroniku 
o legionáře doplní. Ale nestalo se tak. 
Stránky jsou prázdné dosud. V roce 1946  
se již bývalý tršický učitel a kronikář 
Kostruch  ve svém novém bydlišti v Draho-
tuších  omlouval za to zápisem v kronice: 
"Chtěl jsem ještě věnovat prázdné lístky 
za rok 1918 vzpomínce naším legionářům 
z řad občanů naší obce. Bohužel nemohl 
 jsem si zaopatřit  potřebné materiály (fo-
tografie, životopisy), proto tuto kapitolu 
ponechávám svému nástupci." Jeho ná-
stupce ve funkci kronikáře Antonín Tandl 
však chybějící stránky nedoplnil.  Teprve v 
roce 1980 pan Karel Orel,  vložil do obecní 
kroniky dvoustránkový text psaný psacím 
strojem  se seznamem  legionářů z Tršic, 
který napsal poslední legionář žijící v Trši-
cích Jan Kvapil, který zemřel 17. listopadu 
1979. Jeho seznam se však v porovnání 
se seznamem zpracovaným Státní okres-
ním archivem  v několika jménech liší. 
Zřejmě proto, že tento seznam obsahuje 
jména legionářů tršických rodáků a Kvapi-
lův seznam jména legionářů s bydlištěm v 
Tršicích. Je také  možné, že  po šedesáti 
letech Kvapil jména některých legionářů 
zapomněl. Ve srovnání se seznamem le-
gionářů zpracovaným Státním okresním 
archivem v Olomouci uvádí Kvapil ja-
ko další legionáře z Tršic také Adolfa Paz-
deru, zařazeného do 3. střeleckého pluku 
Jana Žižky, který odejel do vlasti z Vladi-
vostoku s transportem č. 20, dále Kvapi-
lem jmenovaní jsou Ignác Březovský nar. 
21. 1. 1874, Josef Marek, Jindřich Peřina - 

vedl/, Vaculík Metoděj, učitel narozen 9.3. 
1886, Hanák Stanislav, narozen 4. 1. 1889 
a Hynčica Antonín. Text zpracovaný mně 
neznámým autorem obsahuje také 
 stručné popsané Kvapilovy válečné osu-
dy. K nim se vrátíme v dalším vydání Tr-
šického zpravodaje.  

padl v bojích v Rusku, Seifert /jméno neu-

átního okresního 

Tento zápis z roku 1980 o legionářích v 
Tršicích snad nebude poslední. 
Nezasloužili by si to. Nejen proto, že se 
legionáři významně podíleli na vzniku 
Československa, ale také proto, že 
riskovali své životy nejen v přímém boji. 
Zajatí legionáři byli považováni za zrádce 
Rakousko- Uherské monarchie a 
popravováni. Například z čsl. legií v Itálii 
tak bylo asi šedesát legionářů odsouzeno 
ke smrti zastřelením nebo 
oběšení. V případě zachování Rakousko - 
Uherské monarchie a po návratu do vlasti 
a by také jejich další osud byl značně 
nejistý. Naštěstí vznikla Československá 
republika, která si zásluh legionářů 
vážila. Později však legionáři byli 
nenáviděni a šikanováni oběma totalitními 
režimy, které se v naší zemi od 1. světové 
války vystřídaly. Teprve po listopadu 1989 
znovu nastala u nás doba, kdy je možné 
objektivně psát o jejich významu. Řada 
okresních archivů už vydala publikace o 
legionářích z jejich regionu. O legionářích 
původem z Olomouce byla publikace  již 
vydána. Nyní olomoucký archiv pracuje na 
sestavení 2. dílu seznamu legionářů okr. 
Olomouc, který bude zahrnovat také 
Tršice a jeho místní části, a jistě uvítá 
každou informaci k tomuto tématu ze 
strany veřejnosti. Své informace můžete 
předat přímo do St
archivu Olomouc Mgr. Tomáši Sedlářovi 
( e-mail t.sedlar@ol.archives.cz ) nebo 
místnímu kronikáři a odpovědnému redak-
toru Tršického avodaje gr. Milanu 
Mahdalovi.  Pro oživení vzpomínek 
 pamětníků uvádím seznam příslušníků 
československých legií, možná však ne 
zcela úplný, zpracovaný Státním okresním 
archivem v Olomouci. V dole uvedeném 
seznamu jsou uvedeni pouze legionáři 
naroze

zpr M

ni v Tršicích a jejich místních čás-
tech. 

  

 

PPoommoozzttee  ppááttrraatt  ppoo  lleeggiioonnáářříícchh  zz  11..  ssvvěěttoovvéé  vváállkkyy    
 

mailto:t.sedlar@ol.archives.cz/


Tršice  
Bém Oldřich * 13.12.1891, Bém Robert * 7.2.1875, Drápal František * 30.11.1884 
Drápal Jindřich * 27.3.1892, Horák František * 21.10.1882, Hučín Karel * 1.7.1892 
Krkoška František * 20.6.1891, Kvapil Jan * 22.10.1896, Kvapil Josef * 17.2.1895 
Ohera Arnošt * 10.1.1885, Přikryl František * 3.8.1896, Rédr Antonín * 20.4.1897 
Rychlý Jan * 27.8.1892, Řezáč Viktor, Martin * 25.8.1891, Sedláček Stanislav * 7.5.1893 
Spáčil Jan * 28.11.1896, Tihelka Josef * 13.2.1897, Vláčil Alois * 29.7.1894 
Vláčil František * 17.11.1891, Vybíral Vilém * 1.11.1881, Zedek Jan * 16.12.1890 
Zdařil Bohuslav (Orel Bohuslav) * 26.2.1897 
 
Zákřov 
Libiger Antonín * 26.6.1881, Marek Josef * 11.10.1896, Ohera František  * 19.5.1890 
Ohera Karel * 13.8.1885 
 
Vacanovice  
zatím nezjištěno 
 
Lipňany 
Chalupa František * 31.1.1887, Zatloukal František * 30.11.1895 
 
Přestavlky  
Houšťava Josef * 17.3.1887, Peřina Antonín * 7.12.1894,Peřina Jindřich * 5.4.1889 
 
Hostkovice -  
Jemelka Inocenc * 29.7.1896, Koutný František * 17.10.(7.10.)1894,  
Stejskal Antonín * 5.10.1885 
 

 
 
Z výše uvedeného důvodu není 
v seznamu zpracovaném Státním okres-
ním archivem v Olomouci uveden ruský 
legionář Jan Sklenář z Vacanovic, naroze-
ný v Jezernici, o kterém jsme v Tršickém 
zpravodaji již psali. Zajímavé také je, že 
všichni jmenovaní  v tomto seznamu patřili 
do československých legií v Rusku a žád-
ný z nich nebyl legionářem v Itálii nebo 
Francii. Pouze Alois Vláčil z Tršic je v se-

znamu uveden  jako italský branec. To jest 
zajatec, který vstoupil do českosloven-
ských  legií až po 28. říjnu 1918, a nebo 
jako voják byl zajat až na samém konci 
války, během italské ofenzívy,  která zača-
la 24. října 1918 a pokračovala ještě i 3. a 
částečně 4. listopadu, kdy Rakušané po 
vyhlášení příměří již nebojovali. A. Vláčil 
byl zajat 29. října 1918 v Tridentu a 24. 
prosince téhož roku zařazen k legionář-



skému dělostřelectvu. Vedle legie vnikla 
v Itálii po skončení války ještě druhá čes-
koslovenská armáda označovaná pak jako 
Československá domobrana v Itálii. Do-
mobranců bylo více jak šedesát tisíc. Do 
vlasti se vrátili v samostatných jednotkách 
pod vedením legionářských důstojníků 
v době mezi dubnem a srpnem 1919. Část 
domobraneckých praporů byla pak nasa-
zena k obraně hranic jižního Slovenska 
proti Maďarům. Legionářů ruských bylo 
více jak šedesát tisíc, francouzských asi 
deset tisíc a italských více jak dvacet tisíc. 
Nejprve se domů vrátili legionáři italští a 
francouzští, návrat ruských byl však ofici-

álně ukončen až na podzim roku 1920. 
Výjimkou v seznamu jsou také Antonín 
Libiger a Karel Ohera ze Zákřova, kteří se 
v Rusku přímo za členy legie nepřihlásili 
nebo nebyli přijati z důvodů zdravotních. V 
pomocných pracovních útvarech však pro 
legii pracovali. Podle archiváře Tomáše 
Sedláře si z  toho  důvodu zařazení do 
seznamu legionářů zaslouží. Tito vojáci 
byli pak také obvykle svými rodinami za 
legionáře pokládáni. Z mimo ruských tršic-
kých legionářů uvádí  pouze Jan Kvapil ve 
svém seznam u Antonína Hynčicu jako 
francouzského legionáře. 
 

Miroslav Rozkošný 
 

 

 

 

TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  
 

10. ledna 2015 proběhla v Tršicích, Lipňanech, Vacanovicích, Přestavlkách, Zákřově a v 
Lazníčkách již po patnácté tradiční Tříkrálová sbírka. V římskokatolické farnosti Tršice se 
vybralo v rámci Tříkrálové sbírky 35 290,-Kč. V Tršicích bylo vybráno 21 803,-Kč,  Lipňanech 
3 379,- Kč, ve Vacanovicích 2 945,-Kč, na Zákřově 3 910,-Kč a v Lazníčkách 3253,- Kč. 
V rámci obce byla pořádána sbírka i v Přestavlkách, kde bylo vybráno 2 379,- Kč.  
Akce se účastnilo 10 skupinek koledníků a přes 30 dětí. 
 

Všem koledníkům, jejich dospělým průvodcům a hlavnímu koordinátorovi patří velké díky za 
jejich obětavost a ochotu. Poděkování patří také všem, kteří otevřeli a přispěli do kasiček tří 
králů.  

Mgr. Milan Mahdal 
 

 
 



 

 

MMaassooppuusstt  vv  TTrrššiiccíícchh  
 

 
Období od tří králů po Popeleční 
středu nazývali naši předkové 
časem masopustním, což v žádném 
případě nemělo znamenat, že se v 
tomto čase zříkají masa, ale byl to 
naopak čas zábav, tancovaček, 
plesů, bálů a svateb. Prostě čas 
hojnosti a veselí. Navíc v našich 
zeměpisných podmínkách je to čas 
končící zimy a do jara máme ještě 
daleko, tedy doby, kdy podléháme 
chmurným a pesimistickým 
náladám. Naši předkové si právě 
tento čas uměli zpříjemnit a vylepšit 
několika dny před závěrem ma-
sopustu, a to různými maškarními 
průvody provázené veselostí a hojností jídla a pití.  
I my, v Tršicích, jsem se letos, 14. února 2015, vypravili do ulic městečka a navštěvovali své 
známé a sousedy, zahráli jim jejich „písničku“ zatancovali si spolu. Za to jsme byli hojně 
pohoštěni a obdarováni. A protože je masopust dobou veselosti a taškařic, zastavovali jsme 
projíždějící auta a vybírali „mýtné“. Sice jsme se občas podivovali nad agresivitou a 
chováním mnohých projíždějících, a nutno říci, že ani mnozí tršičtí řidiči, tedy naši 
„spoluobčané“ se nechovali lépe, ale i to patří k životu. Asi si tím, že nám nezastavili, zlepšili 
svou náladu a pro sebe svůj image.  
Večer po průvodu jsme se sešli a podle starobylého zvyku „pochovali basu“ symbol, muziky 
a radovánek a ukončili tím masopustní období 2015.  
 
Děkuji tímto všem účastníkům masopustního průvodu, muzikantům a především vám, 
spoluobčanům, kteří jste nám otevřeli, za skvělé pohoštění a obdarování. Vybrané 
peníze byly předány kulturní komisi, a budou použity na akce pro naše děti. 
 

Mgr. Milan Mahdal 
 
 
 

 

 
 



 

 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  TTrrššiiccee  
 

ADVENTNÍ VÝLET DO BRATISLAVY 
 

     Letošní rok jsme uspořádali pro naše žáky 5. – 9. 
ročníku jednodenní zájezd do vánoční Bratislavy ve 
spolupráci s cestovní kanceláří Zájezd, která nám zajistila 
vynikajícího průvodce a komfortní autobus. 
     Náš výlet se uskutečnil 17. 12. 2014,  kdy se vybraní 
žáci a učitelé shromáždili v osm hodin ráno před budovou 
druhého stupně  ZŠ v Tršicích. Po úspěšné kontrole, zda 
nám nikdo nechybí, mohla naše cesta začít. Počasí i 
situace na dálnici nám přály a po necelých třech hodinách 
dorazil autobus k branám Bratislavského hradu, zde 

začala naše okružní cesta po památkách. Žáci během cesty autobusem dostali od průvodce 
pracovní listy zaměřené na Bratislavu, které během prohlídky měli za úkol vyplnit. Úspěšní 
řešitelé mohli získat na závěr sladkou odměnu. 
     Po prohlídce souboru staveb v historickém areálu Bratislavského hradu jsme zamířili ke 
katedrále svatého Martina, která se pyšní gotickými prvky a je největším a nejvýznamnějším 
bratislavským kostelem. 
     Během naší pouti jsme minuli mnoho soch, mimo jiné i velmi známou sochu Čumila – 
unikátní pozoruhodnost vykukující z kanálu, nebo tak zvanou Schöne Náci – sochu Ignáce 
Lámara, který kráčel po ulicích města vždy v elegantním saku s cylindrem. 
     Naše kroky dále zamířily do uliček historického centra, zhlédli jsme hrad Devín, zříceninu 
gotického hradu vypínajícího se nad stejnojmennou obcí, pokochali jsme se protékajícím 
Dunajem, což je druhá nejdelší řeka Evropy, a navštívili Grasalkovičův palác s rozsáhlou 
francouzskou zahradou. 
     Zlatým hřebem a vyvrcholením celého výletu byly adventní bratislavské trhy na náměstí, 
na které se žáci velmi těšili. Každý zde mohl nakoupit mnoho zajímavých a originálních dá-
rečků pro rodinu a kamarády nebo ochutnat tradiční slovenská jídla. 
     V 16 hodin jsme již všichni unaveni, ale spokojeni, seděli v autobuse, dojídali poslední 
zbytky svačiny a mířili zpět do České republiky, plni nových zážitků a informací. Zpáteční 
cesta ubíhala rychle a bez komplikací, pan průvodce odměnil úspěšné řešitele záludných 
otázek z pracovního listu a po 19. hodině jsme všichni opět stáli před budovou naší školy plni 
dojmů z krásného výletu. 

Mgr. Vendula Havlenová, učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 
VÁNOCE VE ŠKOLCE 
  Vánoce ve školce v Tršicích začaly již v pondělí, 
patnáctého prosince. Všechny děti přišly do školky 
s velkým očekáváním. Tento týden nebyl totiž jako 
všechny ostatní. 
     Protože na Štědrý den nejsou děti ve školce, musí 
k nám Ježíšek přijít dříve. V pondělí byl ten správný den. 
Hned po svačině vyrazily děti ven, aby Ježíška hledaly. 
Vyhlížely ho, volaly na něj, někteří ho i zahlédly. Také 
zvířátkům donesly něco dobrého na zub, aby se i zvířátka 
měla o Vánocích dobře. Ve školce ještě zazpívaly děti 
koledy, co kdyby náhodou Ježíšek zapomněl, zpíváním se nám ho vždycky podařilo přivolat. 
Při příchodu do třídy již byly vidět jiskřičky v očích dětí a nadšení z toho, že Ježíšek školku 
skutečně navštívil. Pod stromečkem ležela spousta hraček, výtvarných pomůcek a také nové 
povlečení. Každé dítě našlo pod stromečkem i „svůj“ dáreček, ve kterém byla hračka, kasič-
ka a něco dobrého do bříška. To se ví, že si děti všechny hračky s nadšením musely hned 
vyzkoušet a pohrát si s nimi. A když byl ten významný den, nechyběl ani sváteční oběd.  



     Druhý den děti ve hrách pokračovaly, ale třídu „Medvíďat“ čekala i zkouška na odpoledne. 
Měly totiž besídku, a to znamenalo, že mohou konečně rodičům předvést, co všechno se 
naučily o zimě, Mikuláši s andělem a čertem a o Vánocích. Vystoupení se dětem povedlo, 
rodiče a ostatní hosté odměnili děti potleskem. Každá maminka si domů odnesla jablíčko, 
které svoji hvězdičkou věští mamince zdraví po celý rok až do příštích Vánoc.  Po vystoupení 
děti ukázaly rodičům, co všechno jim Ježíšek donesl pod stromeček, s novými hračkami si 
pohrály děti a rodiče si mezitím měli možnost u cukroví popovídat s jednou i druhou paní 
učitelkou. Celý večer byl velmi příjemný.  
     Ve čtvrtek přišla řada na starší děti, třídu „Tygříků“. Děti už byly dlouho nedočkavé, divily 
se,  jak to, že „Medvíďátka“ měla už besídku a oni nic. Také se chtěly pochlubit a předvést, 
co se naučily. Ale atmosféra ve třídě „Tygříků“ nebyla vánoční, ale přímo čertovská. Třída 
„Tygříků“ se proměnila v peklo a na koberci si ustlali místo dětí čerti. Ti poté zpívali, říkali 
básničky, tancovali a dokonce předvedli pohádku o tom, jak to dopadá, když se čerti vydají 
na svět lidí. Celé vystoupení se dětem podařilo a byly odměněny potleskem.  
     Abychom vánoční týden zakončili něčím vznešeným, šli jsme se společně podívat do 
místního kostela, kde na nás také dýchla vánoční atmosféra. Společně jsme spočítali, že tam 
mají čtyři krásně vyzdobené vánoční stromečky a hlavně krásný velký Betlém. Zazpívali jsme 
Ježíškovi koledy a společně nasáli tu pravou vánoční atmosféru, kterou si za pár dní již 
načisto zopakujeme.  

itek. 

       
Vedoucí učitelka MŠ Tršice Mgr. Michaela Šedivá 

 
 
VÁNOČNÍ BESÍDKA 

 
   A máme tu prosinec, poslední měsíc v roce. Dny utíkají jako voda a blíží se krásné a všemi 
očekávané Vánoce. Svátky plné překvapení a dárků. A jeden takový dáreček přichystaly děti 
a paní učitelky 1. stupně pro rodiče, babičky a dědečky.  Ve středu 17. prosince pro ně 
uspořádaly vánoční besídku s výstavkou a prodejem vánočních výrobků. Po čtvrté hodině 
odpolední se vyzdobený sál tršické Radnice začal zaplňovat lidmi. Zněly vánoční písně a děti 
ukazovaly svým nejbližším obrázky, zvonečky, svícínky, andílky a další výrobky, které 
v hodinách výtvarné výchovy, praktických činností a ve školní družině vyrobily. Vánoční 
program zahájil ředitel školy, který všechny přítomné přivítal a popřál jim krásné Vánoce a 
úspěšný nový rok. Slovo pak předal moderátorkám – děvčatům z páté třídy, která uváděla 
celý program. Prvňáčci předvedli pásmo a tanec mrazíků, druháci se snažili tancem přivolat 
tu pravou zimu a čtvrťáci se pokusili ukázat, jak se slaví Vánoce po celém světě. A protože 
nám je nejbližší angličtina, kterou se pilně učíme, zazněly i anglické písně a přání krásných 
Vánoc v angličtině. Zvlášť efektní byl Christmas dance  žáků páté třídy.  Nechyběl ani příběh 
o narození Ježíška v podání dětí ze třetí třídy. Besídku jsme zakončili zpěvem tradičních 
českých písní a koled. Vánoční besídka dala všem mnoho práce, ale opravdu se nám 
vydařila. Odměnou nám byl potlesk a děkování přítomných za pěkný vánoční záž
 

Mgr. Eva Žundálková, vedoucí učitelka 1. stupně 
 
 

 
 



Projekt VOLBA POVOLÁNÍ  
 
Již tradičně každé dva roky organizuje naše 
škola projekt zaměřený na volbu povolání, ten je 
určen žákům 8. a 9. ročníku. Ten letošní připadl 
na pátek 12. prosince.  
Žáci byli rozděleni do tří skupin, přičemž v každé 
skupině byli zastoupeni žáci obou ročníků. 
Každou skupinu vedl jeden učitel- zapojily se 
třídní učitelky a výchovná poradkyně. Program 
všech skupin byl stejný, jen se nám lépe 
pracovalo v menších skupinách než ve třídách.  
Počáteční aktivity byly zaměřeny na 
sebepoznávání a sebehodnocení žáků - žáci 
pracovali individuálně, později ve dvojicích i 

větších skupinách. Legraci si zažili při dramatizaci vybraných povolání, kdy museli pantomi-
mou předvést různé profese. Body se rozdávaly za uhádnutá povolání. Tato aktivita se ně-
kterým skupinám moc líbila.  
Po přestávce měla každá skupina besedy s našimi bývalými žáky, dnes studenty středních 
škol. Velmi nás zajímalo, jak si naši bývalí žáci zvykli na novou školu, jak mohli využít vědo-
mosti a dovednosti ze základní školy a jak vůbec studium na střední škole zvládají. Na závěr 
pak každá skupina měla možnost ztvárnit různá povolání pomocí vybraných výtvarných 
technik, především kreslení, popř. vytváření „sochy“ z krabic a papíru – výsledkem byly hez-
ky podařené prezentace, kterými si žáci vyzdobili chodby školy.  
Myslím si, že se nám projekt vydařil a že přinese žákům i konkrétní představu o některých 
profesích.  

 
Mgr. Lenka Brlíková , výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Tršice  

 
 
ZÁPIS PRVŇÁČKŮ 
Jako každý leden, tak i letos proběhla v naší 
tršické škole první přijímací zkouška příštích 
prvňáčků. 
     Ještě před samotným zápisem se mohly děti 
seznámit se svou budoucí paní učitelkou, která 
se na ně byla podívat jak v Mateřské školce 
v Suchonicích, tak i při hrách ve školní herně. 
Předškoláci dokázali, že už umí počítat, poznají 
písmenka, umí pracovat i u stolečků, ale hlavně, 
že je baví hry a pohyb a umí dodržovat i 
stanovená pravidla. 
     V úterý těsně před samotným zápisem se naopak mohly děti ze školky podívat za 
kamarády do současné první třídy, a to jak s paní učitelkou, tak i se svými rodiči. 

u trasy.  

. 

      V pátek 16. ledna odpoledne probíhal zápis do 1. třídy. Děti se nejprve setkaly 
s řemeslníky a sportovci - žáky vyšších tříd, kteří jim dávali složité úkoly: například fotbalista 
chtěl pomoci kopnout míč do branky, mažoretky přejít lavičku, kuchaři spočítat rohlíky 
a švadlenky uvázat mašličku. Za každý úkol pak dostal šikovný kluk či slečna malou 
odměnu. Při plnění úkolů se děti zbavily původního ostychu, postupně odložily strach a 
zmizelo i těch pár slziček, které ukáply některým bojácnějším na začátk
     Pak už jen namalovat maminku, popovídat si o obrázku, trošku počítat, poznat trojúhelník, 
říct krátkou básničku, potřást rukou panu řediteli…..no a je to. Všechny děti byly dobře 
připravené a své první přijímací zkoušky krásně zvládly
     A tak se můžeme na začátku září těšit na 23 šikovných prvňáčků, pro které bude škola 
hračka. Nebo hrou? 
        Mgr. Vanda Fabianová, učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 



 
SEMINÁŘ PRO RODIČE 
     V úterý 13. ledna do mateřské školy v době, kdy jí děti opouští, přicházeli někteří rodiče 
s touhou dozvědět se něco o agresi a agresivitě malých dětí. Konal se totiž pedagogicko-
psychologický seminář na téma: Agrese a agresivita u dětí předškolního věku.   
     Začátek semináře byl teoretický, rodiče se seznámili s vývojem dítěte, s jeho myšlením ve 
věku 3 – 6 let a s žebříčkem potřeb člověka, který úzce souvisí s chováním dítěte. Seminář 
vedla vedoucí učitelka MŠ, která vystudovala speciální pedagogiku. Rodiče se dozvěděli 
mimo jiné nejčastější příčiny dětské agresivity. A protože každý z rodičů má svoje zkušenosti 
s výchovou dětí, postupně se z teoretické přednášky stávala diskuze.  
     Od příčin jsme se plynule dostali k možnostem, jak na nevhodné chování reagovat a jak 
ho řešit. Maminky si samy mezi sebou předávaly zkušenosti a vzájemně jsme hledali možná 
řešení jejich individuálních problémů. Celý seminář byl zakončen doporučením literatury, 
kterou uvedla nejen vedoucí semináře, ale i jednotliví účastníci.  
     Seminář byl zajímavý pro všechny přítomné. Maminky odcházely s pozitivním naladěním 
a s chutí vyzkoušet nové rady v praxi.  
 

Mgr. Michaela Šedivá, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 
 

 
     
   Firma Pavel Hnilica Velký Týnec Nabízí :
                                                                      JARNÍ NABÍDKA
                                                                                pro přípravu na letní období       
                                                                                                                                          
                     1/ Přezutí pneumatik osobních a dodávkových vozů
                                  za nejlepší ceny v okolí, přesné vyvážení a prodej pneumatik.  
                                             
        2/ Opravy motorových vozidel včetně STK                     
       
                      3/ Detektor výskytu jedovatého CO
                           ve spalinách zn. HONEYWEL. Pořízením tohoto hlásiče předejdete možné otravě 
                           tímto plynem. Z televize jistě znáte případy těchto událostí, které jsou každým rokem.
                          10letá životnost a záruka  
 
        4/ Zahradní sekačky, křovinořezy, plotostřihy, motorové pily a další techniku
             Zkrátka vše pro přípravu zahrady a dřevin na jaro. 
             Samozřejmostí je prodejní a poprodejní servis zahradní techniky, broušení pilových řetězů 
             Nabízíme i ruční nářadí, rýče, nůžky na stromy v různých velikostech, postřikovače.                  
      
                     5/ Kontejnerová přeprava
                           Přistavíme a následně odvezeme kontejner / 7,5 t / 
                           Širokámožnost využití na odvoz stavební suti, písku, dřeva i různého stavebního   
                           materiálu. 
                           Možnost i dlouhodobého pronájmu.Na tuto službu poskytujeme v tomto období  
                           slevu 20%       
 
        6/ Prodáváme náhradní díly na kotle Dakon, Destila, Thermona + opravy  
          plynových regulátorů (ALZ a RP)              
                             

Telefon: 777 004 415,  prodejna: 585 391 481 
adresa: Velký Týnec, Zábraní 244, 

pavel.hnilica@volny.cz                                                                  www.hnilica.info
 

 
 

mailto:pavel.hnilica@volny.cz
http://www.hnilica.info/


 
 

 

Kulturní komise a skauti 
Vás zvou 

na 
 

VÍTÁNÍ JARA 
 

sál Radnice v Tršicích 
 

29. března 2015 od 14,00 hodin. 
 

 
 
 

                                                 Velikonoční dílny 
od 14,00 – do 15,00 

přijďte si vlastnoručně uplést pomlázku 
vyrobit velikonoční ozdoby 

 
 

Kulturní program 
od 15,30 

dětí MŠ Tršice, žáci ZŠ Tršice, 
žáci ZUŠ Žerotín pobočka Tršice 

 
 

Vynášení Zimy 
okolo 16 hodiny 
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