
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 CCoo  nnááss  ttaakkéé  ččeekkáá  vv  rrooccee  22001155  ……  
 

 

10. ledna 2015  Tříkrálová obchůzka (sbírka)  
17. ledna 2015  Ples SRPŠ, Tršice  
18. ledna 2015  Dětský maškarní karneval, Tršice 
14. února 2015  Vodění medvěda, Tršice 
21. února 2015  Ples TJ, Tršice 
28. února 2015  Myslivecký ples, Tršice 
14. března 2015  Pohodové odpoledne, Tršice 

21. března 2015  Vítání jara, Tršice 
21. března 2015  Josefovská zábava SDH Tršice, Tršice 
 

 



 
 

 

 
Vážení občané, 
 
po čtyřech letech , ve dnech 10. a 11. října jsme jako voliči mohli volit nové zastupitele pro 
naši obec. Letos se o Vaše hlasy ucházeli kandidáti ze dvou sdružení. Chtěla bych 
poděkovat všem, kteří jste do volebních místností přišli a vyjádřili tak svůj zájem o dění 
v obci. Svoji volbou jste zvolili jedenáct kandidátů, kteří na ustavující schůzi 5. listopadu 
složili, mimo jedné kandidátky, která je dlouhodobě nemocná,  svůj slib věrnosti. Po něm 
následovala volba starosty obce, kde na základě výsledků voleb jsem byla opět zvolena do 
této funkce. Místostarostou byl zvolen pan František Konrád. Museli jsme zvolit i finanční a 
kontrolní výbor, které  budou pracovat  v počtu 3 členů. Předsedou finančního výboru je pan 
Antonín Glier a kontrolního výboru pan Ing. Viktor Hořín. Oba předsedové si navrhli další 
členy výborů, které jim zastupitelé schválili.  

e.  

 
Za sebe bych chtěla poděkovat za důvěru, kterou jste mi ve volbách dali. Pro mě jsou to 
další 4 roky práce pro obec, rozhodně nezůstaneme spát na pomyslných vavřínech. 
V současné době ladíme se zastupiteli další vývoj obce  a  od toho se odvíjí i žádosti o 
dotac
V listopadu jsme podali žádost o vodovod do místních částí na Ministerstvo zemědělství ČR. 
Výsledky se dovíme až na jaře 2015 a budeme Vás informovat.  
Teď se nás čeká sestavení rozpočtu a hlavně kolaudace kanalizace a ČOV i zámeckého 
areálu. 
Jednoduše  -  práce  máme pořád dost a starostí ještě víc. 
 
Blíží se konec roku a každý z nás tak trochu rekapituluje. Myslím si, že byl úspěšný a 
doufám, že i rok 2015 nám přinese více pozitivního a málo toho negativního.  Chtěla bych 
poděkovat všem spolkům za jejich práci a reprezentaci obce Tršice. Je to fajn vědět, že obec 
žije svým spolkovým životem,  za který se nemusí stydět, spíš naopak  a je na něj hrdá. Přeji 
Vám všem hodně úspěchů v roce 2015. 
 
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála krásné svátky plné rodinné pohody, dětem 
hodně dárků pod stromeček  a  šťastný nový  rok  2015. 
 

Leona Stejskalová 
starostka obce  

       
 

 

 

 

 SSlloovvoo  ssttaarroossttkkyy  
 

 

IInnffoorrmmaaccee  OObbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  TTrrššiiccíícchh  
 

Knihovna v Tršicích bude ve dnech 22. 12. 2014 - 2. 1. 2015 uzavřena z důvodu 
čerpání řádné dovolené. 
Obecní úřad a Stavební úřad Tršice budou ve dnech  23. 12. 2014 - 2. 1. 2015 
uzavřeny z důvodu čerpání řádných dovolených. 
 

Přejeme Vám příjemné prožití svátků      
 

 



 
 

 
            Římskokatolická farnost Tršice oznamuje,  
           že v sobotu 10. ledna 2015 proběhne  
 

     TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Děkujeme za důvěru v naši práci 
a naši pomoc lidem, kteří pomoc potřebují. 

 
 
 
 

  

VVýýsslleeddkkyy  kkoommuunnáállnníícchh  vvoolleebb  vv  oobbccii  TTrrššiiccee  
  

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 UUssnneesseenníí  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  TTrrššiiccee  
 

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Tršice konaného dne 5.11.2014 
 
1/1 – 14  Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 

I) Volba starosty a místostarosty 
• určení počtu místostarostů 
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
      (§ 71 zákona o obcích) 
• určení způsobu volby starosty a místostarosty 
• volba starosty 
• volba místostarosty 

 
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
• volba předsedy finančního výboru 
• volba předsedy kontrolního výboru 
• volba členů finančního výboru 
• volba členů kontrolního výboru 

 
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 

obcích)  
 
IV)   Diskuse 
 

2/1 – 14  Zastupitelstvo obce Tršice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 

3/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 
4/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice  volí starostou Leonu Stejskalovou 

 
5/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice volí místostarostou Františka Konráda 
 
6/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 

 
7/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice volí předsedou finančního výboru Antonína Gliera 
 
8/1–14 Zastupitelstvo obce Tršice  volí předsedou kontrolního výboru Ing. Viktora Hořína 

 
9/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice volí členy finančního výboru Mgr. Milana Mahdala  
a Hanu Juříkovou, DiS 
 
10/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice volí členkou kontrolního výboru Mgr. Miloslavu Minářovou 
 
11/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice volí členkou kontrolního výboru Ing. Zuzanu Justovou 
           
12/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 360,- měsíčně. Odměna 
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
13/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 509,-Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

 
14/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 120,- Kč měsíčně a člena výboru 



ve výši 880,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo čle-
na výboru. 

 
15/1 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne 
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.  

leží.  

lení. 

 
 

Usnesení z 2. zasedání ZO Tršice, konaného dne 3.12.2014 
 

 
16/2 – 14  Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 1. ustavujícího zasedání ZO 
2. Jednací řád ZO 
3. Komise starosty obce 
4. Rozpočtová opatření 2014 
5. Rozpočtové provizorium na 1 čtvrtletí roku 2015 
6. Obecně závazná vyhláška 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,…a 

odstraňování komunálních odpadů 
7. Žádosti o dotace 
8. Schválení překlenovacího úvěru 
9. Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Tršice 
10. Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen – služebností a smluv o právu 

provést stavbu 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 
12. Organizační záležitosti 
13. Diskuse 
14. Závěr 
 
17/2 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Tršice pro volební 
období 2014 - 2018 
 
18/2-14 Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedy komise starosty ve výši 1 120,- Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne jmenování do funkce, za kterou odměna ná
 
19/2 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje Rozpočtová opatření č. 4 obce Tršice a Rozpočtová 
opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje pro rok 2014 dle přílohy č. 1 k usnesení a  pověřuje 
starostku obce provedením rozpočtových opatření na rok 2014 v období od 4.12.2014 do 31.12.2014. 

 
20/2 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice vyhlašuje rozpočtové provizorium na období od 1.1.2015 do 
31.1.2015 s tím, že vydání obce v tomto období nepřekročí částku 20 milionů Kč. Rozpočtové příjmy a 
výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schvá

 
21/2 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích Obecně 
závaznou vyhlášku obce č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů. 
 
22/2 – 14  Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje podání žádostí o dotace v roce 2015 

- zabezpečení péče o válečné hroby – Přestavlky 
- oprava sochy ve Vacanovicích  
- kaple Lipňany 
- dětské hřiště „pod paneláky“ 

 
23/2 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje podání žádosti o úvěr u České spořitelny a.s. ve výši 
maximálně 9 800 000,- Kč, na akci „Revitalizace zámeckého areálu Tršice“. Zároveň pověřuje 
starostku obce veškerým jednáním a úkony spojenými s podpisem úvěrové smlouvy. 
 
24/2 – 14  
Zastupitelstvo obce Tršice   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů   zveřejnit záměr zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu  
č. IV-12-8010146  Přestavlky, RD, Richtrová – připojení NNk na pozemku č. 180, v k.ú. Přestavlky 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve prospěch ČEZ    
 



25/2 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést stavbu uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve prospěch Tomáše Hořínka, Přestavlky.  
 
26/2 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IE-12-8002536/VB/002 uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.  

sičů 

 
27/2 – 14 Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IP-12-8013947/VB/1 název „Tršice, ČEP, parc.č. 952/15 - příp. do 50 , NNk“  uzavřené 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.  
 
 -----------------------------------------------------           
 

 
Příloha č.1 k usnesení č. 19/2-14 z 2. zasedání ZO Tršice, konaného dne 3.12.2014 
 
Rozpočtové opatření č.4/2014 
Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu výdajů na odbornou přípravu jednotky sboru 
dobrovolných ha
V příjmech: položka 4122 ÚZ 14 004 – částka ………………..………………6.800,-- Kč 
Ve výdajích: § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14 004 – částka………………….……….6.800,-- Kč 
 
a rozpočtová opatření vlastní: 
Příjmy: 
Pol. 1361 spr.poplatek……………………………………………..……………30.000,-- Kč 
§ 3412 pol. 2132 příjmy fitko………………………………………..………….45.000,-- Kč 
§ 3636 pol. 3111 příjmy z prodeje pozemku……………………….…………70.040,-- Kč 
§ 6171 pol.2112 příjmy z prodeje /kniha/…………………………….……….30.000,-- Kč 
§ 6409 pol. 2229 vratek poplatku z Pazdernice……………………………. -10.766,-- Kč 
Pol. 1122 daň z příjmu obce………………………………………………….219.700,-- Kč 
 
Výdaje: 
§ 3111 pol. 5321 příspěvek MŠ Suchonice…………………………………..-10.125,--Kč 
§ 3222 pol. 6121 zachování kult.památek /investice/………………..……. -12.000,-- Kč 
§ 3222 pol. 5169 zachování kult.památek /služba/…………………….…….12.000,-- Kč 
§ 3412 pol.5139 nákup materiálu………………………………………………10.000,-- Kč 
§ 3412 pol. 5137 /zástěna, zrcadla/…………………………………….……..60.000,-- Kč 
§ 3412 pol. 5011 mzda…………………………………………………….……40.000,-- Kč 
§ 3412 pol. 5031 zdr.pojištění…………………………………………….……20.000,-- Kč 
§ 3612 pol. 5171 opravy byt.prostory…………………………………….……40.000,-- Kč 
§ 3745 pol. 5139 materiál údržba…………………………………….……. -159.393,-- Kč 
§ 6320 pol. 5163 pojištění majetku…………………………………….………20.000,-- Kč 
§ 6409 pol. 5229 příspěvky……………………………………………..………77.300,-- Kč 
§ 6409 pol. 5329 příspěvek mikroregionu…………………………….……….66.492,-- Kč 
§ 6409 pol. 5362 daň z příjmu obce…….…………………………..………..219.700,-- Kč 
 
 

 

 

 

 PPřřeeddsseeddoovvéé  vvýýbboorrůů  aa  zzřříízzeennýýcchh  kkoommiissíí  
 

FINANČNÍ VÝBOR : 
KONTROLNÍ VÝBOR : 
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE : 
KULTURNÍ KOMISE :  
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI : 

Antonín Glier 
ing. Viktor Hořín 
Eliška Sypalová 
Jana Lužová 
Vladimíra Nová 

 
 



 
„PATRONÁT“ ČLENŮ ZO NAD MÍSTNÍMI ČÁSTMI OBCE : 
 
HOSTKOVICE : 
LIPŇANY : 
PŘESTAVLKY : 
TRŠICE - Berk : 
TRŠICE - Bránka : 
TRŠICE - Hrubá Strana : 
TRŠICE - Chaloupky : 
TRŠICE - Pod Chrástkou : 
TRŠICE - Střed : 
VACANOVICE : 
ZÁKŘOV : 

Leona Stejskalová 
Mgr. Milan Mahdal 
František Konrád 
Ing. Božena Martiníková 
Ing. Viktor Hořín 
Jan Březovský 
Ing. Radomír Ohera 
Eliška Sypalová 
Jana Lužová 
Hana Juříková, DiS. 
Antonín Glier 

 
 

 

 

 ZZnnááttee  ssvvééhhoo  zzaassttuuppiitteellee  ??  
 

 

DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  110000..  vvýýrrooččíí  
ootteevvřřeenníí  MMěěššťťaannsskkéé  šškkoollyy  vv  TTrrššiiccíícchh  

 

Přelom 19. a 20. století byl ve znamení rozvoje vzdělanosti 
v českých zemích. Velký význam pro Tršice i okolí bylo zřízení 
měšťanské školy v roce 1914. Tato patřila mezi jednu z prvních 
měšťanek v celém tehdejším olomouckém okrese.  
V letošním roce tedy uběhlo 100 let od otevření Měšťanské 
školy v Tršicích. Při této slavnostní příležitosti jsme v sobotu 
22. listopadu 2014 uspořádali den otevřených dveří. 
Návštěvníci, kteří se daný den v hojném počtu dostavili, si 
mohli prohlédnout téměř všechny prostory školy, zavzpomínat 
na svá školní léta, porovnat školu tenkrát a dnes, vyzkoušet si 
výukové programy, vyrobit si jednoduchý výrobek, ochutnat 
něco dobrého,….  Mnoho se jistě ve škole od doby jejího 
založení změnilo, zmodernizovalo, ale podstata zůstala stejná 
– připravit žáky na budoucí povolání a spokojený život.  
Tradičně byly zpřístupněny všechny školní budovy - 1. a  2.  
stupeň, mateřská škola i školní jídelna, a to v době od 8.00 do 
13.00 hodin.  Všichni zájemci z řad rodičů, prarodičů, bývalých žáků, učitelů a občanů obce 
si tak mohli prohlédnout jednotlivé třídy, seznámit se s učiteli a učitelkami, vychovatelkami, 
zhlédnout počítačové učebny, školní družinu, hernu, odborné učebny na 2. stupni, chodby 
podzimně vyzdobené pracemi žáků a všechny školní prostory.  Již od pátečního odpoledne a 
pak v sobotu, na sobotní den velmi brzy ráno, se vše chystalo. V sobotu již od rána měli žáci 
služby u dveří školy a vítali a prováděli návštěvníky naší školy. V učebnách, ale i na chod-
bách žáci i učitelé odpovídali na zvídavé otázky příchozích. Ve třídách byly vystaveny učeb-
nice, učební pomůcky, výrobky žáků, v počítačové učebně byly k dispozici prezentace ze 
života žáků školy, z oprav školních budov i ze stavby multifunkčního hřiště. 
  Již od rána byla přístupná i budova školky pro všechny návštěvníky, kteří se chtěli 
podívat, jak to u nás ve školce vypadá. Všichni si mohli prohlédnout jednotlivé třídy Tygříků a 
Medvíďat. Odložit si kabáty do šatničky dětí a vyzkoušet si hračky, se kterými si děti celý den 
hrají. Tuto možnost ocenily hlavně maminky, které se přišly podívat, do jakého prostředí 
v příštím roce jejich dítě nastoupí. Kdo si pohrál a prohlédl si třídy, mohl také při té příležitosti 
sledovat prezentaci fotek z akcí školky. Mezi návštěvníky se objevili absolventi školy a škol-



ky, budoucí návštěvníci školky, ale také děti, které školku navštěvují letos a chtěli svým rodi-
čům ukázat, jak to ve školce vypadá.  

Součástí dne byla i akce pro prvňáčky 
pojmenovaná Slavnost slabikáře. Děti 
v sobotu dopoledne došly do školy svátečně 
naladěné a nastrojené, leckteré nejen 
s rodiči a sourozenci, ale s celou rodinou. 
Čekala je jedna vyučovací hodina, ve které 
měly dospělým ukázat, jací jsou šikovní 
školáci a zasloužit si svůj Slabikář. Cesta 
k němu nebyla snadná, jen po splnění úkolů 
se mohly rozvázat stužky na balíku, aby 
vydal svůj poklad. Děti musely zpívat, cvičit, 
psát i číst, také trochu počítat a za každý 

splněný úkol rozvázat jednu mašličku. Domů si pak odnesly nejen Slabikář, ale i drobné dá-
rečky a také přání, aby se jim i v další školní práci dařilo, těšily se na učení, poznávání světa 
kolem a další čtení nejen Slabikáře. 
Ve druhé třídě se mohli rodiče a hosté podívat na ukázkovou hodinu anglického jazyka. 
V naší škole klademe velký důraz na výuku jazyků a vyučujeme anglický jazyk již od prvního 
ročníku.. Děti si osvojují jazyk prostřednictvím písniček, scének, říkanek a her. Výuka je plná 
gest, pohybu, činností a zábavy. A zábavná byla i naše ukázková hodina. Zazněl School 
song, ve hře s míčkem děti odpovídaly na jednoduché otázky týkající se jména, věku, 
národnosti, pocitů, předváděly jednoduchý rozhovor. Zazněla i oblíbená hra  Who took the 
cookie.  Po celou dobu prokazovaly děti i pasivní znalost jednoduchých frází, když reagovaly 
na anglické pokyny paní učitelky. Svou „ hodinu“ zakončily děti dramatizací  halloweenské 

mínek, k příjemným 

ji“ školu. Tak si všichni společně 

          
zástupce ředitele ZŠ a MŠ Tršice 

koledy.  
Během celého dne byl velký zájem o 
vystavené fotografie, kroniky a tabla. Snad 
každý návštěvník školy hledal svoje 
fotografie, ale také fotografie svých dětí, 
vnuků, učitelů, příbuzných a kamarádů. 
Naši žáci pak hledali během své služby 
fotografie svých rodičů a prarodičů.  A taky 
se vzpomínalo - kde kdo tenkrát seděl, jak 
„zlobil“, co se všechno od těch někdy 
dávných školních let změnilo. Sobotní 
dopoledne si všichni společně užili. DOD 
přispěl k oživení vzpo
setkáním a k možnosti srovnat školu a přístup ke vzdělání dříve a nyní.  
Poděkování patří všem, organizátorům i návštěvníkům, také paní Bilíkové za zapůjčení 
historicky cenných předmětů. Byli jsme mile překvapeni zájmem o návštěvu školy – tentokrát 
přišlo opravdu spoustu návštěvníků podívat se na tu „svo
můžeme jen přát, ať nám ta „naše škola“ ještě dlouho vydrží. 

  Mgr. Martin Málek,

 
 



 

 

ilí spoluobčané, 

t celých vánoč-

čních svátků a do nového 
ku 2015 hodně zdraví, spokojenosti, pracovních i osobních úspěchů.  

 
Váš Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí 

 

e zraněná noha si vyžádala několik měsíců 

 

 
Vážení čtenáři,  
m
 
každoročně je pro většinu z 
nás čas Vánoc spojen jistou 
měrou s napětím spočívajícím 
ve shonu a přípravě na svátky, 
na druhé straně také s určitým 
pocitem radostného očekávání 
klidných dnů, které strávíme 
společně s našimi rodinami. To 
je alespoň pro mě vždy nejsil-
nější momen
ních svátků. 
Každoročně je však vnímám i jako čas, kdy by se měl každý z nás zamyslet nad tím, že 
svátky „klidu a míru“ jsou založeny na jedné podstatné lidské vlastnosti, která je již od 
nepaměti jejich atributem. Je to solidarita. Tu vyjadřujeme vůči našim bližním tím, že jim 
dáváme dárky a jakkoli jinak je zahrnujeme radostí. Neměli bychom ale zapomínat, že jsou 
mezi námi také lidé, kteří ve svém okolí nemají nikoho, kdo by vůči nim projevil „solidaritu“. K 
tomu, aby i tito lidé prožili důstojné vánoční svátky, však může přispět každý z nás. Mnohdy 
stačí drobnost, třeba podpořit dobročinnou akci nebo si koupit charitativní punč. Právě z 
těchto malých věcí se pak skládají ty velké, jako je třeba radost někoho z nás. Jestli vám po 
zbytek roku na takové projevy „solidarity“ nezbývá díky neustálému shonu času, zkuste se 
alespoň v čase Vánoc – mezi nákupy a přípravou na svátky – na chvíli zastavit a zamyslet 
se. Zamyslet se nad tím, jak přispět ke svátkům také lidem, pro které je mnohdy váš projev 
„solidarity“ jedinou cestou, jak prožít pěkné Vánoce. Těším se, že si většina z nás bude na 
Nový rok moci říct, že něco takového vykonala a hned se nám tak bude do roku 2015 
vstupovat s lepším pocitem. Pokud byste k tomu nenašli prostor, nezoufejte, srdečně vás zvu 
na Štěpána, v pátek 26. prosince 2015 od 15.00 hodin do poutního chrámu Očišťování 
Panny Marie v Dubu nad Moravou. Vedle vánočního vystoupení dechové kapely Straňanka 
budete mít možnost přispět za šálek „senátorského punče“ na dobročinné účely. Vedle 
nezapomenutelného kulturního zážitku tak budete mít příležitost učinit dobrý skutek pro lidi 
kolem nás. Závěrem bych vám chtěl popřát příjemné prožití váno
ro

 

 
Často  v podvečer vyráží myslivec Josef Steiger z Tršic do přírody za zvěří. Zřejmě jí však 
má v přírodě málo, a proto zvěř chová také doma. Nikoliv však ve velkém. Před deseti lety 
měl doma srnce, kterého vychoval jako opuštěné mládě. Zdánlivě neškodné zvíře však 
dokázalo svého opatrovníka natolik zranit, ž
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léčení. Chovatel se proto musel se srncem rozloučit. 
Nyní už rok a půl chová  zvíře, podle mínění mnohých, daleko nebezpečnější. Je to kuna 
lesní, která na rozdíl od kuny skalní má místo bílé žlutou náprsenku. Dostal ji od svého zetě, 
který pracuje  v lese. Při kácení stromu vypadla z jeho dutiny tři ještě slepá kuní mláďata, 



zatímco jejich matka utekla. Dvě mláďata si vzal domů zeť a jedno z nich uhynulo. Další do-
rostlo do dospělosti, ale chovatel ho nedokázal ochočit. Zřejmě pro nedostatek času, který 
mohl po zaměstnání zvířeti věnovat. Jinak tomu bylo u tchána Josefa Steigera, kterému dal 
třetí mládě. Důchodce nejenže kuní mládě s pomocí láhve a dudlíku  vychoval, ale dokázal 
ho i ochočit. Z klece kunu pouští na dvůr, ale jen když předtím zavře své dvě kočky, které 
jinak před kunou zděšeně prchají k sousedům. "A já chci mít se sousedy jen ty nejlepší vzta-
hy," vysvětlil Steiger. Na rozdíl od koček se majitel kuny v blízkosti svého zvířete úplně vyží-
vá. Kunu Ferdu bere do náručí a dává si ji za krk jako límec. Na Ferdyše, jak také 
na kunu také volá, má vodítko a může s ní chodit na procházku a předvádět zájemcům. Jako 
například na Daskabátě  při Zlaté srnčí trofeji, kde byl středem pozornosti dětí i dospělých. 
Ochočenou kunu znají také děti z Tršic, ze základní a hlavně mateřské školy, které se na ní 
chodí dívat. S Ferdou si rádi hrají také Steigerova vnoučata  /na snímku s vnučkou Kristýn-
kou/. Skáče s nimi na trampolíně i jinak dovádí. A čím se taková kuna doma krmí, i na to 
mně Pepa Steiger odpověděl. Samozřejmě jako každá šelma má ráda maso a měkké kuřecí 
kosti, ale pochutná si i na chlebě s máslem.    

Miroslav Rozkošný 
 

 
 
 
 

 tím většina 

lo pochopit, protože oni by to 

 a teploty se v neděli  
. září vyšplhaly nad pětadvacet a my jsme se pěkně zahřáli, zapotili. 

beném kostele jsme byli opět svědky vynikajících výkonů zpěváků i hudebníků souboru Cho-

 
Ty letošní se nesly v souvislosti s připravovanou revi-
talizací zámeckých prostor v otázce, kde se budou 
odbývat. A tak nás napadala různá, vhodná, či méně 
vhodná místa, na kterých by mohly probíhat. Když 
jsme se konečně shodli (museli jsme brát v potaz pří-
stupnost, kapacitu, hygienické podmínky, možnost 
přípravy jídla atd.), když již byly natisknuty pozvánky a 
plakáty, dozvěděli jsme se, že práce na úpravě zá-
meckého dvora, zahrady, začnou až po termínu hodů. 
Takže všechno je zase jinak, vše se musí připravit 
znovu. Prostě, jak psala paní starostka v minulém TZ, 

byl to pěkný „chaos“. Ale na to jsme zvyklí, to patří k naší práci. Myslím, že s
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z vás neměla problémy a na nedělní program dorazila včas a na správné místo. 
Snad jen několik „všeho znalých„ spoluobčanů to nedokáza
určitě všechno lépe vyřešili a hlavně ke spokojenosti všech.  
Navzdory deštivému počasí na přelomu srpna a září, nám počasí přálo
7
 
A tak jsme se mohli již v sobotu zúčastnit hodového koncertu duchovní hudby. Ve vyzdo-



rus Marianus a jeho hostů. Repertoár skladeb se letos nesl ve znamení roku české hudby 
(Antonín Dvořák, Leoš Janáček a další). Vskutku nádherný kulturní zážitek. 
V neděli ráno nás čekala hodová mše, jejíž součástí byl opět „menší hudební koncert“, ale 
také svěcení školních tašek našich školáků (sešlo se zde asi deset školních brašen).  
Dopoledne jsme se ještě mohli projet na bruslích s „Tršickým žabákem“, či zajít se posilnit 
na zabíjačkové speciality a prohlédnout si muzeum, chovatelský koutek. Pak už nás 
čekal program v kulturním areálu, k němuž patřilo vystoupení pro děti,  Moravanka Jana 
Slabáka, písničky Věry Martinové, vystoupení nejmladších tršických hasičů, a na závěr 
bubenická showw Jumping Drums.  Nutno říci, že jak Moravanka, tak bubenická show 
rozehřály a rozpohybovaly naprostou většinu účastníků hodových oslav. K hodům patří také 
dobré jídlo a pití, které letos zajišťovali členové SRPŠ, prodej hodových koláčů členky 
Kulturní komise. 
Podle návštěvnosti můžeme říci, že se nám hody opět povedly a snad se setkáme za rok na 
dalších tršických hodech, tentokráte již v nově upraveném kulturním areálu. 
 
Jménem pořadatelů děkuji všem, kteří svou prací přispěli k organizaci a zdárnému průběhu 
tršických hodů. 

Mgr. Milan Mahdal 
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Dne 18. října letošního roku jsme si 
připomněli již 108 výročí posvěcení 
tršického kostela. Tato stavba zname-
ná sice pro každého z nás něco jiného 
(pro někoho je cosi velkého v centru 
obce, pro další výrazná dominanta Tr-
šic, pro jiné místo setkávání se 
s bohem), prostě ačkoli zdejší kostel 
vnímáme různě, přesto patří více než 
jedno století k Tršicím a je součástí 
obce, tedy nás všech.  
Proto v rámci připomenutí svěcení 
(mimochodem od slova posvěcení 
vzniklo slůvko posvícení, a v mnohých 

obcích se právě posvícení velkolepě slaví) jsme měli možnost navštívit koncert skupiny „Pa-
prsky“.  Účinkující jsou mladí lidé (převažují studenti)  z celé Moravy a zabývají se duchovní 
hudbou v trochu jiném provedení, než jsme zvyklí, či jaké máme představy. Prostě jsme byli 



na koncertě rytmické, svěží, občas rapující hudby, která nás však nabádala k zamyšlení. Byl 
to skutečně nezapomenutelný zážitek, který trval téměř dvě hodiny. 
Členové soboru Paprsky se účastnili i nedělní mše, a myslím, že ten kdo do tršického kostela 
zavítal, opět nelitoval.  
Poděkování za skvělý zážitek patří členům skupiny „Paprsky“, ale také P. Františku Foltýnovi 
za skvělý nápad a organizaci. 
 

Mgr. Milan Mahdal 
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Kolektiv čítá okolo 40-ti dětí. Pravidelně se 
scházíme každý pátek, přes zimu v místní 
školní tělocvičně a v klubovně SDH a jak 
počasí dovolí, tak veškeré tréninky 
probíhají venku v Tršicích  nebo ve 
Vacanovicích u rybníka.  

nku. 

 
Celkově jsme byli na  25-ti soutěžích,  
třech ukázkách a dvou vícedenních akcí.  
 
Letošní rok jsme začali 11.ledna zimní 
halovou soutěží v Hlubočkách. 
 Pokračovali jsme další víkend do Rataj na 
Ratajsky soke. Soutěžilo ze v uzlování 
družstev a jednotlivců.  
Zúčastňujeme se projektu mezinárodní 
spolupráce Dobrovolní hasiči – historie a 
budoucnost. V rámci projektu jsou hasič-
ské upravené soutěže a workshopy. První 
soutěž v projektu nás čekala 8.března ve 

Velké Bystřici. Účast byla hojná i hasiči ze 
Slovenska dorazili. Celkem startovalo 
15.družstev mladších žáků a 12.družstev 
starších žáků.  Opět se dařilo a mladší 
žáci A se umístili na 3.místě a B 6.místě, 
starším žákům třetí místo uteklo o 2body a 
skončili na 5.místě.  
Ke konci března se uskutečnil náš 
hasičský ples, kde mladí hasiči předvedli 
svojí krátkou scé
 
V dubnu nás čekala část hry Plamen ve 
Velkém Újezdě pouze pro kategorii 
starších žáků v disciplínách štafety CTIF a 
požárního útoku CTIF. Staršákům se 
dařilo na štafetě CTIF obsadili 3.místo a 
na PÚ CTIF obsadili 5.místo. Celkově se 
umístili na 5.místě z 15.družstev.   
Na konci dubna jsme vyjeli do Pěnčína na 
soutěž z projektu. Soutěž opět měla mezi-



národní účast. Bylo zde přes 100 startují-
cích závodníků, soutěžilo ze v různých 
upravených disciplinách pro jednotlivce. 
Účastníci byli rozděleny do 5-ti věkových 
kategorii.  My jsme měli závodníky 
v kategoriích III., IV., V. Za sbor startovalo 
6 děti. Dařilo se, v kategorii 10-11let se na 
2.místě umístil Štěpán Vlček a v kategorii 
14-15let se na 3.místě umístil Tobiáš 
Hroch.  
 
Na začátku května se konala ligová soutěž 
v Loučanech. Mladší žáci obsadili 5.místo 
ze 32.družstev, starší žáci 14.místo ze 
25.družstev a přípravky se tam potkali 
4.družstva. Pilně jsme se připravovali na 
Plamen do Dolan, která nás čekala 
10.května. Dne 16.května proběhla soutěž 
pro dorost v Trusovicích. Náš sbor 
reprezentoval František Janík a umístil se 
na 2.místě. Následující neděli jsme jeli do 
Drahlova na ligovou soutěž v požárním 
útoku. Mladší žáci si dovezli 3.místo ze 
27.družstev a starší žáci se umístili na 
14.místě ze 20.družstev. Předposlední 
ligová soutěž v tomto měsíci nás čekala 
v Trusovicích. Poslední soutěž v měsíci 
v rámci projektu Dobrovolní hasiči se 
konala v Doloplazích. Naši žáci v kategorii 
mladších vyhráli 2.místo ze 13.družtev a 
starší 6.místo. 
 
Červen odstartoval požárním útokem 
v Doloplazích, který se započítal do ligy. 
Týden na to jsme vyrazili obhajovat loňský 
putovní pohár do Těšetic na pohárovou 
soutěž. Naše přípravka se tam také 
ukázala a obsadili 1.místo. Mladším 
žákům se taky dařilo družstvo A vyhrálo 
1.místo a družstvo B 2.místo a starší žáci 
se opět ukázali a obhájili putovní pohár a 
odvezli si 1.místo a zpět vezli putovní 
pohár. Tohle byla nejúspěšnější soutěž. 
Dovezli jsme tři první místa a jedno druhé. 
Druhý den jsme jeli do Nenakonic na 
ligovou soutěž. Sluníčko peklo. Dne 
15.června jsme se vydali na ligovou 
soutěž do Mezic. Moc se nám nedařilo. 
Mladší žáci A umístili na 14.místě a 
družstvo B 29.místě ze 30.družstev. Starší 
žáci obsadili 18.místo. Poslední soutěž 
v lize před prázdninami na nás čekala 
v Horce nad Moravou. Tentokrát se nám 
dařilo. Přípravek se sešlo 8.družstev. 
Mladší žáci A nás všechny překvapili a 
vyhráli 1.místo s časem 15,25s ze 
33.družstev  a družstvo B obsadilo 
15.místo. Starší žáci umístili na 21.místě. 
Na konci měsíce jsme jeli  do Přáslavic na 
pohárovou soutěž v požárním útoku. 

Mladší žáci ukořistili 1.místo a Družstvo B 
skončilo předposlední.  
 
V červenci se přípravka ukázala na 
ukázce na soutěži pro dospělé ve 
Vacanovicích. Začali prázdniny a my jsme 
pro své svěřence uspořádali v termínu 
14.7 – 20.7. hasičské soustředění. Vyrazili 
jsme ke Vsetínu do obce Hovězí. Měli 
jsme domluvené exkurze u hasičů ve 
Vsetíně  a u policie. Dokonce jsme 
navštívili i horskou službu. Bylo to velice 
podařené soustředění, se spoustu her, 
ýletu a zábavy.  

ě. Účastnili 

 

naši nejmenší 

i také na pohárovou soutěž do 
ělkovic-Laštaň. 

ší žáci skončili na 
0.místě z 29.družstev.  

 se konal v Nových Dvorech 
u Náměstě na Hané.  

v
 
Druhý měsíc prázdnin se u nás konala 
soutěž v rámci projektu. Uspořádali jsme 
menší branný závod požárnické 
všestrannosti. Měli jsme upravené 
disciplíny.I o prázdninách se děti sešli. 
V kategorii mladší startovalo 5.družstev a 
v kategorii straší 6. Zastoupení jsme měli 
v kategorii mladší a obsadili 3.místo. Dne 
21.8 – 24.8. v programu projektu byl 
krátkodobý tábor ve Vojtěchov
se od nás dvě děti, moc se jim tam líbilo. 
Ke konci prázdnin jsme se začali scházet 
a trénovat na Olomouckého draka - soutěž 
v disciplíně 60metrů překážek – a 
začátkem září se této akce zúčastnili čtyři 
kluci. Druhý den měli 
ukázku požárního útoku v Tršicích.  
V tomto měsíci nás čekala poslední ligová 
soutěž v požárním útoku v Nové 
Hradečné. Pro nepříznivé počasí byla 
soutěž zkrácena pouze na jeden pokus. I 
když byla dráha rozbahněná naši mladší 
žáci A se umístili na 1.místě. V měsíci záři 
jsme jel
B
 
 Dne 28.září se na Horním náměstí 
v Olomouci konalo vyhodnocení ligy, na 
které jsme se všichni těšili. Mladší žáci A 
se v celkové lize umístili na 4.místě ze 
42.družstev, v loni skončili na 5.místě, 
takže bylo zlepšení. Star
2
 
V říjnu jsme se zúčastnili Šumperského 
soptila. Na soutěž jsme vyrazili společně 
se sborem z Doloplaz. Posbírali jsme 
dobré zkušenosti. Veškerou píli jsme 
věnovali braňáku. Trenovali jsme uzlovaní, 
topografii, požární ochranu, zdravovědu, 
lezení po laně a střelbu ze vzduchovky. 
Branný závod



V tom měsíci jsme se zúčastnili školení 
vedoucích a instruktorů v Jánských Kopu-
lích. 
8.listopadu jsme se v rámci projektu 
zúčastnili soutěže v Senici na Hané  blesk-
braňák.  
 
Na začátku roku jsme se účastnili opět 
soutěže Požární ochrana očima dětí.  
Červnu proběhlo vyhodnocení. V okresním 
kole vyhrála na prvním místě Veronika 
Niesnerová ve své kategorii v literárních 

prací s básničkou. Postoupila do krajského 
kola kde se umístila na 3.místě a postoupi-
la do republikového kola ,kde se už neu-
místila. V okresním kole  literárních prací 
se také s básničkou  na třetím místě umís-
tila  Veronika Dardová ve své kategorii. 
Okresního kola se zúčastnilo 291 děti, 
krajského1751 dětí, takže konkurence byla 
obrovská. 
 

Daniela Gregorová,  
vedoucí mládeže 

 
 
 
 

 

 

VVáánnooččnníí  sslloovvoo  
 

Písmo svaté vypráví o starozákonním králi 
Ezechiášovi, který vládl v Jeruzalémě v 8. 
a 7. st. př.n.l. Král smrtelně onemocněl. 
Přišel k němu prorok Izaiáš a oznamuje 
mu Boží výzvu, aby udělal poslední 
pořízení, protože se přiblížil jeho odchod 
z tohoto světa. Ezechiáš se v úzkosti ze 
smrti v modlitbě obrací k Bohu, připomíná 
svoji věrnost Božímu zákonu. Bůh vyslyšel 
jeho prosby a prostřednictvím proroka mu 
slibuje:“ Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl 
jsem tvé slzy. Hle uzdravím tě, přidám 
k tvým dnům patnáct let.“ 
Tak jako král Ezechiáš měl touhu pobýt na 
tomto světě déle, tak i my ostatní máme 
svá přání a touhy. Toužíme po projevech 
lásky, po zdraví, míru, dobré práci, po po-
rozumění ve vlastních rodinách, atd. To 
všechno se intenzivněji v nás promítá o 
Vánocích. Pro nás, kteří jsme uvěřili Ježíši 
Kristu, jsou tyto svátky nejen oslavou jeho 
narození, ale také připomínkou toho, že 
nejsme Bohu lhostejní. Ježíš narozený 
v judském městečku Betlémě je dar od 
Boha, který On nabízí celému světu. Jako 
vyslyšel modlitbu krále Ezechiáše, tak 
chce i nám dát to nejlepší. Nenabízí nám 
prodloužení pobytu na zemi o 15 let, jako 
Ezechiáši, ale ve svém Synu nám přišel 
nabídnout šťastnou věčnost. Vždy ale zá-

Vánoce jsou obdobím, kdy si uvědomuje-
me ví

leží i na nás, jak odpovíme na Boží po-

ce důležitost dobrých rodinných 

rgické 

adostné a milostiplné prožití svátků 

P. František Foltýn,  

zvání. 
 

vztahů, vždyť jsou tyto svátky vnímány 
jako rodinné svátky. Během nich se také 
obyčejně více věnujeme sobě navzájem, 
uděláme si čas jeden na druhého. Vánoce 
nám nabízejí konkrétní obraz rodinné lás-
ky při pohledu na naše betlémy. Vidíme 
dítě v jeslích, ale také matku Marii  a Jose-
fa – Svatou Rodinu. V tomto výjevu mů-
žeme vytušit i přítomnost Boží lásky, která 
všechny spojuje. Přeji vám všem, aby cosi 
z tohoto obrazu vstoupilo i do vašich rodin, 
do vašich vztahů, aby slavení letošních 
Vánoc bylo pro vás čímsi nesmírně krás-
ným, aby vám bylo společně dobře. 

Všechny občany srdečně zvu k litu
oslavě Vánoc, oslavy narození Spasitele. 
Na Štědrý večer bude sloužena první 
vánoční bohoslužba v 22 hod./ půlnoční/ 
ve farním kostele Narození Panny Marie 
v Tršicích. Na Hod Boží vánoční mše sv. 
v 9,45 hodin. 
  
R
vánočních a dobrý vstup do nového roku 
                            

přeje  

adm. farnosti Tršice 

 
 
 
 
 



 

 

JJeeššttěě  kk  hhaavváárriiii  lleettaaddllaa  nnaa  BBěělléé  
 

 
V letošním dubnovém  vydání Tršického 
zpravodaje  jsme se vraceli k události 
staré šestašedesát  let. Tím byla havárie 
letadla v  lese Bělá, která se stala 30. prosince 
1948. Pilotem letadla zn. Sokol byl Miroslav 
Chalupníček z Prahy. 

íc 
orun. Dnes by se tato škoda počítala v 

                                          
   Miroslav Rozkošný 

 

Materiál k tomuto článku jsem sbíral s přestáv-
kami skoro dva roky. Po jeho vydání jsem však 
nečekaně dostal z Národního archivu v Praze 
zprávu komise, která havárii vyšetřovala a své 
závěry zveřejnila v dubnu 1949. V zájmu za-
chování faktů o této letecké katastrofě se proto 
musím ke svému článku vrátit. Dalším důvo-
dem k tomu  je skutečnost, že se jednalo o 
hromadné letecké neštěstí, které mělo na 
Olomoucku širší dopad a ve své době jistě 
způsobilo hodně rozruchu.  Dodnes si ho proto 
mohou pamatovat mnozí pamětníci nejen v 
Tršicích. Zajímavé je také porovnat fakta o této 
tragédii publikovaná na internetu Milo Komín-
kem, ze které jsem podklady pro svůj článek 
čerpal s fakty uveřejněnými ve spise vyšetřo-
vací komise ministerstva dopravy - státní le-
tecké správy. Pokud této úřední zprávě plně 
věříme, musíme dát za pravdu historikům a 
archivářům, kteří pamětníkům příliš nevěří. 
Porovnávejme tedy: Milo Komínek i komise se 
shodují na tom, že letadlo, ve kterém letěl pilot 
Chalupníček, letělo z letiště v Chocni jako sou-
část letky, která měla letadla dopravit do Egyp-
ta. Podle komise byla letadla čtyři, ale ne 
všechna letadla, jak uvádí Komínek, havarova-
la. Rozdíl mezi zprávou komise a údaji uvede-
nými Milo Komínkem se liší také v počtu leta-
del.  Komínek uvádí šest a vyšetřovací komise 
letadla čtyři. Podle úřední zprávy této komise z 
těchto čtyř letadel havarovala 
dvě. Chalupníčkovo, který letěl sám, u Tršic a 
další letadlo s pilotem Rudolfem Staňkem a 
mechanikem Emanuelem Wimmrem mezi 
obcemi Hlušovicemi a Týneček. Nalezeno bylo 
3. ledna 1949 i s mrtvými těly členů posádky. 
Bohužel nesplnila se tak domněnka Státní 
bezpečnosti a možná i příbuzných letců,  že 
oběma pilotům se se zdařil útěk do zahraničí. 
Podařilo se však zachránit osádce dalších 
dvou letadel. V mracích, které byly až na zem 
a ve sněhové vánici, kdy zamrzala okna leta-
del, se podařilo pilotu Emilu Forejtníkovi  s 
navigátorem Ing. Konečným a pilotu  Janu 

Vlkovi  s mechanikem Antonínem Svatošem 
nouzově přistát u Svésedlic.  
Správně uvádí Milo Komínek, že hlavní příčina 
této letecké tragédie spočívala v záměně me-
teorologické zprávy. Nikoliv však záměnou 
Olomouce za Hradec Králové, jak uvedl Komí-
nek, ale podle vyšetřovací komise Olomouce 
za Lysou Horu. Viníkem této záměny  byl podle 
zjištění komise radiotelegrafista Alois Mikolá-
šek, na kterého bylo podáno trestní oznámení. 
Dalším obviněným byl vedoucí letky Emil Fo-
rejtník, protože jak cituji ze zprávy komise: 
"vzhledem na varovné upozornění meteorolo-
gického ústavu se neměl k tomuto dálkovému 
letu rozhodnouti." Nepomohlo mu ani, že vy-
cházel z mylného hlášení, že na Olomoucku je 
viditelnost 4 až 10 km a výška mraků 2500 
metrů. Navíc mu přitížilo, že při letu do mraků 
neobrátil své letadlo zpět a tím i celou let-
ku. Na vině shledala komise i správce letiště v 
Chocni Alfonse Koblížka a vedení národního 
podniku "Let", který letadla Sokol vyráběl. Proč 
také vedení závodu letu nezabránilo, komise 
zdůvodnila snahou dopravit letadla do Egypta 
v dohodnutém termínu, aby závod neplatil 
penále. Z toho důvodu vedoucí letky Forejtník  
zřejmě chtěl závodu Let vyhovět, a to se  i 
dalším členům letky stalo osudným. Jak se 
domníval historik letectví Josef Voltr z Přerova, 
podíl na této tragédii měla i skuteč-
nost, že  někteří piloti byli amatéry. Staněk i 
Chalupníček byli povoláním úředníci a k letu 
byli vybráni zřejmě proto, že byli učiteli létání. 
Nestačilo ani, že Staněk měl nalétáno 500 a 
Chalupníček 800 hodin. Ze zápisu je také patr-
né, proč pamětníci v Tršicích slyšeli velkou 
ránu při havárii letadla. Podle vyšetřovací ko-
mise obě letadla narazila na zem velkou rych-
lostí a roztříštila se. 

Riziko, které vedení závodu Let, správa letiště 
Choceň i osádka čtyř letadel postoupili ve 
snaze, aby národní podnik Let neplatil penále 
za nedodržení termínu dodání letadel, se 
hrubě nevyplatilo. Stálo tři lidské životy a 
škodu na dvou letadlech ve výši šest set tis
k
milionech.  
 

 
 
 
 
 



 

 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  TTrrššiiccee  
 

1. OBNOVENÝ ROČNÍK PŘESPOLNÍHO BĚHU V TRŠICÍCH  
 

Ve čtvrtek 25. 9. 2014 jsme obnovili tradici naší školy a pořádali okrskové kolo 
v přespolním běhu. Hojná účast 112 startujících žáků z okolních škol ZŠ Velká 
Bystřice,     ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec, ZŠ Velký Újezd, SVP Tršice a žáků naší 
školy v nás povzbudila sportovní atmosféru a s nadšením jsme odstartovali první 
kategorii. Závodilo se   v následujících kategoriích: 
 
 

Kategorie   II. ( 4. - 5. třída) - dívky (750 m), hoši (1000 m) 
Kategorie  III. ( 6. - 7. třída) - dívky (1000 m), hoši (1500 m) 
Kategorie IV. ( 8. - 9. třída) - dívky (1500 m), hoši (2000 m) 
 
Nakonec i přes nepřízeň počasí a blátivá místa na trati se závody v přespolním běhu vydařily, nedošlo 
k žádnému úrazu a každá škola si odvezla nějaké to umístění. Doufáme, že se závody všem líbily a 
v této tradici budeme nadále pokračovat.  
 
Našimi nejlepšími vytrvalci se staly dívky: 
 
Eliška Vláčilová z 8. třídy - 1. místo ( 7:04,92 – 1500 m ) 
Adéla Staňková z 5. třídy - 2. místo ( 3:13,91 – 750 m ) 
Alice Fabianová z 8. třídy - 3. místo ( 7:16,32 – 1500 m ) 
Všem zúčastněným moc gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů! 
 
         Mgr. Šárka Stříbrnská 
                                                                                                                 učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
 
 
 
 
ŠKOLKIÁDA ANEB OLYMPIJSKÉ HRY PRO RODIČE A DĚTI 

 
     Odpoledne ve čtvrtek 28. září 2014 bylo ve školce nevídaně rušno, konala se zde již 
druhá Školkiáda aneb Olympijské hry pro rodiče a děti. Olympiádu jsme uspořádali hned na 
začátku školního roku, abychom využili pěkného podzimního počasí a prožili společně 
s rodiči příjemné odpoledne.  
     Děti si již doma připravovaly soutěžní vlajku a stát, za který budou soutěžit. Fantazii se 
meze nekladly, takže se nám představilo velké množství originálních států s ještě 
originálnějšími vlajkami. Naši olympiádu slavnostně zahájil pan Polák, významný sportovec 
Tršic, zapálil olympijský oheň a my vyvěsili vlajku. 

nutelné.  

    Soutěžilo se v mnoha disciplínách, např. kuželky, překážková dráha, běh s dítětem 
v náručí, nebo na zádech, dej gól, pomoc Popelce a skok do dálky. Za každý provedený úkol 
dostaly děti razítko zvířátka, poslední razítko - slona Troubelína, maskota školky, dostaly děti 
v cíli. 
     Po občerstvení (špekáčky na olympijském ohni a  džus) přišel čas na vyhlašování 
výsledků. Ty byly jednoznačné, všichni sportovci obsadili první místo. Nadšení dětí, že 
„všechny vyhrály zlatou medaili“, bylo nepřehléd
     Naše poděkování patří i rodičům, kteří se podíleli na organizaci celé akce. Akce se všem 
velmi líbila, děti byly šťastné a všichni se prý opět těší na další ročník.  
 
                                                             Mgr. Michala Šedivá 
       vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
 
 



POZOR, SVÍTÍ ČERVENÁ! 
V souvislosti se začínajícím školním 
rokem proběhl dne 6. října 2014 v naší 
školce dopravní projekt: „Pozor, svítí 
červená!“ Dopravní výchova probíhala 
již od samotného rána, kdy děti měly 
možnost ranní hry zahájit na doprav-
ním koberci, kde byly rozestavěny 
dopravní značky a připravená autíčka. 
U stolečků se mohly setkat 
s omalovánkami s dopravní tématikou. 
Z kostek mohly vytvářet jak dopravní 
prostředky, tak garáže a parkoviště 
pro auta, motocykly nebo kola. 
V průběhu dopoledních činností se 
děti postupně seznámily s tím, co je 
může potkat na silnicích, jak se mají a nemají chovat v prostředcích hromadné dopravy 
a v autě. Medvíďata se seznámila s různými druhy dopravních prostředků a dopravními 
značkami, se kterými se mohou nejčastěji setkat. Zahrála si hru na Barevná autíčka a také si 
dle své fantazie vytvořila svá vlastní auta. Tygříci si postupně prošli dopravní značky 
a pomocí pohybové hry zjistili, jaké je využití těchto značek v běžném provozu. Naučili se, 
jak se řidiči mohou orientovat na silnici, když dopravu řídí policista, také se naučili, jak mo-
hou přejít silnici sami, bez světelného znamení. Děti dále podrobně rozebíraly dopravní situ-
ace vykreslené na pomocných obrazcích určených k výuce dopravní výchovy. Po vědo-
mostmi nabytém dopoledni, děti čekala praktická ukázka na dopravním hřišti na školní za-
hrádce. Děti si zde vyzkoušely nejen úlohu policistů řídících provoz, ale také úlohu doprav-
ních značek, chodců používajících přechod pro chodce a různých dopravních prostředků. 
Celý den probíhal v zábavném a hravém duchu, děti se bavily a postupně se s chutí do akti-
vit zapojily všechny.  
 
                                                                            Mgr. Barbora Schwanzerová 

       učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
 

 



 
Cukrárna JL Tršice  

si vás dovoluje upozornit  
na možnost objednávek na Vánoce. 

 
 

   NABÍDKA : 
 

    Mini zákusky  
    Zákusky  
    Kazety s vánočním pečivem 
    Dorty 
    Řezy a rolády 
   Těsta na přípravu cukroví 

 

Objednávat můžete  
do 10. 12. 2014. 

 
Na Vaši návštěvu se těší  

a krásné prožití Vánočních svátků  
přeje Jan Lipner 

 

 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

 
Štědrý den v době od 14 do 15 hodin 

před kostelem v Tršicích. 
 

 
 

Přijďte mezi nás a přidejte se  
k poslům této myšlenky  

a obdarujte betlémským světlem  
své známé. 

 
Členové oddílu „Junák Vacanovice“ 

 

 
ČSCH ZO Tršice Vás zve 

 
na 

„Stolní ocenění králíků“  
 

a besedu na téma   
„Problematika chovu králíků“ 

 

 
 

sobota  20. prosince 
sál Radnice, Tršice 

 
        Stolní ocenění od 10,00 hodin 

        Beseda od 13,00 hodin 
 

 
 

Římskokatolická  
farnost Tršice 

 Vás zve 
 
 

 
24. prosince ve 22,00 ve hodin 

 na  „Půlnoční mši“ 
 

v kostele Narození Panny Marie v Tršicích
 
 

25. prosince  v 9,45 hodin 
na slavnostní mši Narození Páně 

 
 

25. prosince od 14 do 15 hodin 
na prohlídku „Tršických jesliček“ 
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