
 
 

  

          V Tršicích probíhala první přímá volba prezidenta republiky 
podobně jako všude jinde. V sobotu byla ale přece jen svátečnější. Ve 
volební místnosti jsme očekávali možná nejstaršího občana České 
republiky, určitě nejstaršího voliče. Byl jím pan Jan Nitka, který se vloni 
v listopadu dožil 106 let.  Stále se zajímá o veškeré dění nejen v obci, ale i 
v celé republice. Nechtěl, abychom k němu přišli s přenosnou urnou. Do 
volební místnosti jej přivezl autem syn, který s panem Nitkou žije ve 
společné domácnosti a stará se o něj.  
 

           Volební komise jej přivítala krásnou kytkou, ze které měl velkou 
radost.  Pracoval totiž v ovocnářské školce, byl zakladatelem Českého 
svazu zahrádkářů v Tršicích. Do dnešních dnů se zúčastňuje 
zahrádkářských akcí. Věříme, že se s ním ještě  setkáme na dalších 
volbách. 
 
                                                                                   Text : Miloslava Minářová             
                                                                                     Foto: Petra Kolářová          
                                                                                                                        
 

 

 



 

 

Informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2013 
 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je 
stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Tršice č. 1/2012. 
Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci Tršice trvalý 

obyt a cizinci s vybranými typy pobytů (viz. OZV). 

ýše poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2013 je stanovena na 500,- Kč 

p
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Termín pro úhradu poplatku 

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.dubna 2013. V případě, kdy 
poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2 000,- Kč, je možno zaplatit ve dvou 
stejných splátkách s termíny splatnosti 30.4. a 30.6.2013. 

Způsob úhrady poplatku 

Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit: 

• icích od 11. do 27. března 2013 v úřední dny pondělí hotově na Obecním úřadě v Trš
a středu 8 - 12 a 13 - 17 hodin, 

• hotově na Zákřově 8. dubna 2013, v Lipňanech a Vacanovicích 9. dubna 2013, v 
Hostkovicích a Přestavlkách 10. dubna 2013 (přesný rozpis obdrží každá domácnost 
předem na letácích) 

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

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

• ictvím společného zástupce je možno využít  formulář, K oznámení platby prostředn
dostupný na www.trsice.cz. 

Osvobození od poplatku 

Na základě oznámení si mohou dle obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v platném znění (dále jen "vyhláška") čl.6 písm. c), d) a e) o 
osvobození od poplatku požádat poplatníci: 

• kteří se celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržují v zahraničí 
•  v poplatníci, kteří jsou v příslušném kalendářním roce déle než 6 měsíců umístěni

domově a penzionu pro důchodce, psychiatrické léčebně, léčebně dlouhodobě 
nemocných a zařízení, poskytujícím sociální služby s celoročním pobytem, 

• učasně v příslušném poplatníci uvedení v čl. 2 odst. 1) písm. b), kteří jsou so
kalendářním roce poplatníky dle čl. 2 odst. 1) písm. a). 

Způsob oznámení nároku na osvobození od poplatku 

Nárok na osvobození od placení poplatku z důvodů výše uvedených je poplatník povinen 
správci poplatku oznámit písemně, ústně do protokolu nebo cestou datové schránky nej-



později do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Skutečnost zakládající nárok na osvobo-
zení či úlevu od poplatku, která nastala až po 30. 4. příslušného kalendářního roku, je po-
platník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku. Osvobození či úleva se 
vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v čl. 6 písm. c), d) a e) (vy-
hlášky). Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození je 
poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku a hradit poplatek od 
doby, kdy důvody pro osvobození či úlevu od poplatku pominuly. 

V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové adre-
se nova.trsice@seznam.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Tršicích. 

 

 

 

Informace k platbě poplatku ze psů v roce 2013 
 

Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce 
Tršice č. 2/2010. Poplatek platí držitel psa (fyzická nebo 
právnická osoba), který má v obci Tršice trvalý pobyt ( sídlo). 
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 

 

Výše poplatku v roce 2013 
a) za prvního psa .....................................................................…….…..................... 200,- Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele………………........................
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 

... 250,- Kč 

........ 100,- Kč 

 150,- Kč 

    vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel  
    sirotčího důchodu.....……………………………..………………………………
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle  
    písm. c) tohoto ustanovení .…………………………………..……………………....

Termín pro úhradu poplatku 

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června 2013. 

Způsob úhrady poplatku 

Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit: 

• icích od 11. do 27. března 2013 v úřední dny pondělí hotově na Obecním úřadě v Trš
a středu 8 - 12 a 13 - 17 hodin, 

• hotově na Zákřově 8. dubna 2013, v Lipňanech a Vacanovicích 9. dubna 2013, v 
Hostkovicích a Přestavlkách 10. dubna 2013 (přesný rozpis obdrží každá domácnost 
předem na letácích) 

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

Osvobození od poplatku 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a 
osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 
podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové 
adrese nova.trsice@seznam.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v 
Tršicích. 

                                                                                                     Vladimíra Nová 
 

 



 
 

První přímé české prezidentské volby si nenechala ujít ani druhá nejstarší z tršických rodáků, 
paní Anežka Wönischová, která v lednu oslavila své sto páté narozeniny a je nejstarší 
obyvatelkou Domova seniorů v Přerově.  Na rozdíl však od sto šestiletého Jana Nitky volila 
ve svém pokoji. Na členy volební komise čekala ve slušivé halence a také s výběrem 
kandidáta měla jasno. Svůj hlas dala také jinému kandidátovi než Jan Nitka, který volil Miloše 
Zemana. Svoji volbu zdůvodnila redaktorce Přerovského deníku: "Mám ráda šlechtu, takže 
jsem svůj hlas dala Karlu Schwarzernbergovi. Tady v Přerově jsem se totiž před mnoha lety 
setkala s hrabětem Sternbergem, který tu pracoval na faře, protože nemohl najít nikde 
uplatnění. Mám na to moc pěkné vzpomínky, chodili jsme v aleji u Bečvy a vyprávěl mi 
historii rodu. Byl velmi vzdělaný." 
Před dvěma  lety, u příležitosti sto třetích narozenin paní Anežky Wönischové, jsme v 
Tršickém zpravodaji uveřejnili její stručný životopis. Je rozená Zatloukalová, ale v rodných 
Tršicích, kde také začala pracovat, strávila jen svoje mladá léta. Později bydlela a pracovala 
v Přerově a po sňatku v Opavě. Zůstala však bezdětná. Pracovala v administrativě.               

zvětvená," sdělil RNDr. Jan Nitka, junior.  

 
 
 
 

 

 

VVoolliillaa  ttaakkéé  ssttoo  ppěěttiilleettáá  ttrrššiicckkáá  rrooddaaččkkaa  
 

 

NNeejjssttaarrššíí  MMoorraavváákk  jjee  zz  TTrrššiicc  
 

Téměř do své stovky pracoval Jan NItka z Tršic na zahradě a tenkrát si přál dožít se sto pěti 
roků. K loňským půlkulatým sto pátým narozeninám přidal letos další rok života  
a 22. listopadu se dožil sto šesti roků. Podle evidence České správy sociálního zabezpečení 
je nejstarším mužem na Moravě a druhým nejstarším v republice, protože v Čechách žije 
muž roku narození 1905. Podle této statistiky ze dne 16. listopadu žije v České republice 
ještě jedna žena z roku narození 1904, 3 ženy z ročníku 1905 a čtyři narozené v roce 1906. 
Jan Nitka po vyučení zahradníkem získal své první odborné zkušenosti na několika místech 
v Čechách a na Moravě, než si v rodných Tršicích založil vlastní firmu specializovanou na 
stromky a keře drobného ovoce. Později jeho ovocnou školku převzalo místní Jednotné 
zemědělské družstvo, kde Jan Nitka dále pracoval. Vedle práce na čerstvém vzduchu, 
přispělo ke zdraví a dlouhověkosti Jana Nitky také cvičení v Sokole. Jeho cviky obdivovali 
pamětníci nejen doma v Tršicích, ale také v širokém okolí. "Uměl i veletoče," vzpomíná 
pětaosmdesátiletý Ladislav Skácel z Prosenic. Na Přerovsku je Jan Nitka známý také svými 
přednáškami, které pořádaly organizace Českého zahrádkářského svazu. Je dodnes 
aktivním členem zahrádkářského spolku v Tršicích, který zakládal a byl jeho dlouholetým 
předsedou. Ke zdraví a dlouhověkosti Jana Nitky přispěly také jeho všestranné zájmy, 
kterým se věnoval až do vysokého věku. Do své devadesátky publikoval v různých 
periodikách. Dlouho ještě své devadesátce rád cestoval vlakem a navštěvoval známá místa. 
Každoročně například Kroměříž, kde jako mladý zahradnický praktikant začínal. Dodnes se 
zúčastňuje zahrádkářských schůzí a výstav v Tršicích. Po bytě je s pomocí chodítka stále 
dosti pohyblivý, do auta nasedá s berlemi  a v doprovodu svého syna, se kterým žije ve 
společné domácnosti, si rád vyjede autem do bližšího či vzdálenějšího okolí. Zhoršilo se mu 
však  dýchání a sluch. Jako šlechtitel dvou odrůd lískových ořechů a významný pracovník 
ovocných školek každoročně přijímá Jan Nitka gratulace ke svým narozeninám z celé 
republiky. Na rozdíl od loňských půlkulatých narozenin letošní nekulaté výročí neslaví jubilant 
v restauraci, ale na vlastní přání doma.  "Proběhlo několik oslav s rodinou v domácím 
prostředí, která je dosti ro
 
Článek byl uveřejněn v Přerovském deníku 14. 12. 2012 

Miroslav Rozkošný 
 

 



 

 

 

TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  22001133  
 

Ve dnech 4. a 5. ledna se v naší obci 
konala již tradiční tříkrálová sbírka, 
organizovaná Katolickou charitou. 
V těchto dnech se v naší obci, respek-
tive v Tršicích, Lipňanech, Zákřově, 
Vacanovicích a Hostkovicích rozběhly 
skupinky tří králů (našich dětí), aby 
nám nejen přinesly malé dárky, sym-
boly Vánoc a napsaly na veřeje dveří 
ono známé K+M+B LP 2013, ale aby 
nás především svým příchodem a 
koledováním upozornily na skuteč-
nost, že v našem okolí žijí také spolu-
občané, pro něž Vánoce nejsou sym-
boly pokoje, blahobytu, dárků a plných 
mís jídla, ale tito lidé mnohdy žijí 
v osamělosti, bolesti, či materiální bídě. 
Díky třem králům jsme se tedy mohli nejen zamyslet, ale také podělit. A snad tím zmírnit a 
částečně ulehčit jiným. Poděkování patří tedy všem dětským třem králům, jejich dospělým 
průvodcům a také panu Ing. R. Oherovi, hlavnímu koordinátorovi Tříkrálové sbírky v naší 
obci. 
Celkem se v naší obci vybralo 30 072,- Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Četba na pokračování … 
 
 

1. ledna 1944, sobota 80. týden. 
O 7 h snídáme a do 10 h spíme, pak se 
modlíme. K obědu je nudlová polévka, do které 
dal tata kosti z toho vepř. masa od Sl. Z toho 
masa jsme vypekli asi 1 polévkovou lžíci sádla. 
Odp. sedíme. Jsme zvědavi, zdali dnes Reuter 
přijde. K večeři je chléb s masem. Asi o 1/2 9 h 
přišel Reuter. Donesl vánočku a cukroví, ať prý 
víme, že je nový rok. Na noviny zapomněl. O 
3/4 10 h jde on domů a za chvíli po něm jdu já. 
Ona už ležela, ale byla moc přívětivá a 
vykládala. Pohostili mě vánočkou. Nového 
není nic. U Žitomiru a Vitebska tuhé boje. 
Němci přiznávají, že Rusi o svátcích začali 
ofensivu, tedy jsme zvědavi, co budou teď 
dělat Anglo-amer. O 12 h jsem doma a jdu 
sám pro vodu. Je sněhová vánice a pak prší. 
 
4. ledna 1944, úterý 81. týden. 
V 7 h snídáme a spíme do 1/2 12 h. K obědu je 
hřibová omáčka s chlebem. Odp. čteme a tata 
sedí a nemluví. Venku prší a pak se dalo do 

sněhu. Jsme zvědavi, kdy přijde Reuter. Jak 
tak sedíme a večeříme kávu s chlebem, klepe 
Reuter. Přišel celý rozjařený se slovy: Moc je 
nového, moc. Rusové překročili polské hranice 
a táhnou dvěma směry na Lvov a Lublin. Hlásil 
to dnes o 610 h ráno Londýn a Božka S. přile-
těla už o 8 h celá rozjařená k Reuterům. Jsme 
téměř němí údivem a jsme zvědavi, co bude 
dál, zdali je to pravda. Maršál Vorošilov dal prý 
provolání k vojsku. Prý Reuter zítra přijde a 
bude se snažit dostat noviny. Donesl si na tu 
beranici a Lici se hned do ní dala a do 1/2 1 h ji 
dodělala a dala ji Reutrovi s sebou. On měl 
hroznou radost z ní. O 1/2 1 h odešel. Já s 
tatou jdeme pro vodu a spát. Tata celou noc 
nespí vzrušením. Nemůžeme se už dočkat 
zítřka. Jsme zvědavi, zdali přijde Sl. Reuter 
říkal, že slyšel Sl., jak říkal K. Břez., že pojede 
do Olom. Myslíme, že k lékaři Hradilovi. 
 
7. ledna 1944, pátek 80. týden. 
O 8 h snídáme. K obědu je česnečka s chle-
bem. Odp. sedíme a čteme nahlas knihu od 
Reutera. Tata vaří guláš z toho zajíce. Venku 



taje. Doufáme, že dnes Sl. určitě přijde. K ve-
čeři je guláš s chlebem. O 1/2 6 h někdo jde a 
myslíme, že je to Sl., ale je to Reuter. Přinesl 
zprávu, že vůdce nařídil evakuaci Haliče. Je to 
výborné. X zde sedí do 1/2 9 h a jde domů, 
musí se prý umýt a vyspat na zítřek, jde do 
Sanik. Byl úplně střízlivý. O 9 h jdu já s tatou 
do Amer. na procházku. O 1/2 11 h jdu k Sl. 
Tata jde se mnou ke Korábku a bere 2 konve 
vody. Sl. jsem budil a on mně řekl, že všechno 
je v pytli u dveří. Prý zítra přes den se přijde 
podívat. Vzal jsem pytel a je moc těžký. Doma 
jsem ho vyprázdnil a bylo v něm: 3 pecny 
chleba, brambory, cig., noviny, 2 kg vepř. hez-
kého masa, od Zdař. niti a prací věci, celer, 
česnek. Tata vaří na zítra kroupy. Jdeme pro 
vodu 2x. Situace je výborná. Němci přiznávají, 
že ruský útok u Žitomiru může být rozhodující. 
Spát jdeme o 10 h a tata vůbec nespí.  
 
15. ledna 1944, sobota 82. týden. 
Po snídani spíme do 10 h a pak se modlíme. K 
obědu je nudlová polévka. Odp. sedíme a 
modlíme se. K večeři je chléb s masem. O 7 h 
jdu s tatou ven do 1/2 9 h. Rozbolel mě hodně 
zub, který je ale úplně zdravý. O 11 h jdu pro 
vodu a ke Sl. On není doma a 2 pecny chleba 
stojí v síňce, tak jsem si je vzal. O 12 h jdeme 
tata, já a Lici opět ven. Vzal jsem prášek a zub 
mě trochu přestává bolet. O 1/2 2 h jdu zase 
ke Sl., zdali nemá ty boty. Řekl mně, že nejsou 
hotovy, až po neděli. Teď mně zapřel, že mu 
Pytkovi dali kůži na podrážky, ačkoliv to sám 
Sl. nám řekl. V prádle prý naše kůže vůbec 
nebyla, na to on prý může přísahat. Jdu zpět a 
jdeme spát. Noviny mně nedal, prý nemá.  
 
17. ledna 1944, pondělí 83. týden. 
Snídáme a spíme do 12 h. K obědu je kůrková 
polévka. Odp. sedíme a studujeme mapu a já 
jsem si přikreslil kus Polska a Rumunska. K 
večeři je guláš s chlebem. O 1/2 7 h přišel 
Reuter, dnes úplně fit, a byl moc příjemný. 
Donesl asi kg kyselého zelí a páru klobásy. 
Vzal si svoji vestu, už je hotová a je prima. 
Sedíme a vykládáme. Uvařili jsme mu čaj. Ona 
jede zítra do Olomouce a koupí nám tam ten 
inkoust a baterku. Reuter jde domů asi o 12 h. 
Já jdu pro vodu a jdeme spát. 
 
20. ledna 1944, čtvrtek 83. týden. 
Po snídani spíme do 12 h a jdeme nahoru. 
Obědváme zbytek kroup. polévky a kousek 
chleba s posledním masem. Odp. sedíme. K 
večeři je suchý chléb. O 6 h přišel Reutr, měl 
špici. Donesl si kořalku, co napálil a pije. Sedí 

zde až do 1/2 5 h ráno !! Uvařili jsme mu čaj a 
ke konci moka. Tata mu dal do té kořalky tro-
chu meruňkové tresti. O 1/2 11 h jdu pro vodu 
a pak ke Sl. Sl. není doma a Reuter říkal, že 
prý mu Sl. říkal, že jede do Brna na schůzi. Asi 
ale že jel do Hulína se šperkama. V chodbě 
bylo nachystáno: 2 pecny chleba, zápalky, 1 kg 
hořčice a ty tatovy boty. Podraženy ale nejsou, 
jen vylátané. Jdu do boudy zpět. Reutr sedí a 
sedí, až konečně o 1/2 5 h jde domů. Po té 
kávě přišel trochu k sobě a jednu chvíli byl 
úplně na mol. My hned o 5 h snídáme a jdeme 
spát. Je bláto, prší se sněhem. 
 
24. ledna 1944, pondělí 84. týden. 
O 6 h snídáme. Ve 12 h jdeme nahoru a jíme 
zelí s chlebem. Tata má dnes melancholickou 
náladu. Odpol. chvílemi prší. K večeři je dnes 
káva s chlebem. Kolem 1/2 8 h jde Reut, má 
špici. Sedí zde a donesl tatovi machorku. O 10 
h jdu pro vodu a ke Sl. U Sl. je Tandl, a když 
šel domů a já jsem se schoval, on si na mě 
svítil. Já jsem pozdravil a on mně řekl, abych 
šel dál. Šel jsem ke Sl. dovnitř a Tandl vykládal 
a dostali jsme se i do různých řečí. I tata přišel 
za mnou, ale nic s nimi nemluvil. Jdeme domů. 
Sl. mně dal 2 pecny chleba, prý platí za něj 30 
K, a noviny. V novinách stojí, že se 
AngloAmer. vylodili na pobřeží Tyrhen. 
[Tyrhénského] moře u Nettuna. O 1 h jdu s 
Reutrem k nim a díváme se na mapu. Je to 
pod Římem v Itálii. Mysleli jsme, že je to na 
Balkáně. O 4 h snídáme a já krájím tatovi 
machorku. Jdeme spát. Je zmrzlo.  

u k potoku 
 nacpat.  

 
      … pokračování příště 

 
28. ledna 1944, pátek 84. týden. 
Už o 4 h ráno snídáme a spíme. V 1/2 1 h 
obědváme kávu s chlebem. Pak spravuji s 
tatínkem moje rozbité boty, a sice 3 hřebíky. 
Pak se modlíme. K večeři je prima bramb. 
polévka. Melu kroupy na polévku a 
předvařujeme kroup. polévku. Venku chvílemi 
prší a je prudký vítr. O 10 h jdu pro vodu a 
potom ke Sl. Sl. mně dal: 2 pecny chleba, 
brambory, živu a 10 Vlast á 5 K. Jdu do boudy, 
ale co to, kolem boudy stojí voda a studna je 
plná. V potoku teče hodně vody. Jdu proto 
znovu ke Sl. On mně řekl, abych tu rouru u 
potoka drnem obložil a ubil asi 1 m v šířce a že 
on se ráno přijde podívat. Je 1/4 1 h, když jdu 
zpět do boudy a jde někdo od kříže dolů s 
lampičkou. Možná že Franta Herinek. Jdu do 
boudy a vysvlékl jsem si zimník a jd
to

 
 
 
 
 
 



ŽŽiivvoott  nnaaššiicchh  ppřřeeddkkůů  
 
Četba na pokračování … 
 
Přástky 
Přástky nastaly až po sklizni lnu, v Tršicích po 
hodech, respektive na podzim, kdy byly 
skončeny práce na polích, a začaly se 
prodlužovat večery.  

atými 

ršicích 

ším z čerstvých jablek, vařených křížal, 

tali 

 hostinou, veselicí, které v Tršicích 

o 

roku 1870, kdy se 
 našem okolí přestalo pěstovat konopí, které 
ahradila řepa cukrovka a chmel. 

á, druhá 

 době těšila Panna 

ísně se zpívají v kostelech při ranních 

 i 

ji 
 kostele čekali, jen aby jim někdo nezasedl. 

 

rbora, svatý 

ndář, a samozřejmě světlo 
 jakékoliv podobě. 

bě jméno jejich 

ím na svatého Ondřeje 
apadly v zapomenutí.  

Pokračování příště 
Milan Mahdal 

 

V 19. století se odehrávaly přástky téměř 
v každém selském stavení, někde se scházela 
mládež, jinde hospodyně, nebo staré ženy.  
Na přástky se těšily nejen ženy, které předly, 
ale také děti a další posluchači, neboť zde se 
dozvěděli novinky z obce, kraje, ze světa, ale 
také se zde vypravovaly různé příběhy, 
pověsti, povídky. Na přástkách samozřejmě 
nechyběl zpěv lidových písní, které v době 
Adventu nahrazovali písněmi sv
adventními. 
Proto ženy jakmile poklidily a udělaly 
nezbytnou práci, vzaly kolovrat, kužel a 
předivo a spěchaly na přástky. Neuměla-li 
některá z žen dobře příst, styděla se za to a 
snažila se vyrovnat druhým. Často byla za to 
kárána sousedkami: „Te jedna jakási, te 
neumiš přist? Dé si lepši pozor“. V T
předli výhradně na kolovratech, jen ojediněle 
na předýnku. 
Zpravidla se předlo do půlnoci a to při slabém 
světle kahánku, z něhož se musel špendlíkem 
každou chvíli vytahovat ohořelý knot. Součástí 
přástek bylo také občerstvení, které spočívalo 
předev
nebo syrového zelí posypaného posekanou 
cibulí. 
Tam, kde se scházela děvčata, nechyběli ani 
mladí chlapci a bylo jasné, že dojde mezi nimi 
ke škádlení. Zpravidla chlapci čekali, když 
děvčata vyběhla na dvůr, aby jim zamo
kolovraty, či přízi. Přesto domácí hospodáři 
dbali na pořádek a morálku mezi mladými. 
Přástky trvaly zpravidla do Vánoc a byly 
zakončeny
říkali „šodeňk“, v Hostkovicích a Lipňanech 
„rozlezlá“ 
Každá z žen, děvčat donesla mouku, máslo, 
trnky, tvaroh, či sádlo, chlapci kořalku a pivo. 
Hospodyně zase nachystala hovězí maso. P
občerstvení se někdy i zpívalo a hrálo, což 
odporovalo zvláště v době Adventu morálce. 
Přástky byly zakázány císařským nařízením již 
roku 1763, přesto tohoto nebylo dbáno a 
zanikly teprve kolem 
v
n
 
 

 
 
Advent 
Advent je přípravou na Vánoce. Doba adventní 
se slaví v katolické církvi již od 4 století a má 
čtyři neděle. Počátek Adventu tedy může 
připadnout na neděli mezi 27. listopadem a 3. 
prosincem. První adventní neděle, kterou 
začíná církevní rok, se nazývá železn
bronzová, třetí stříbrná a čtvrtá zlatá.  
Advent připravuje věřící na příchod Páně. 
Zvláštní pozornosti se v této
Maria, matka Ježíše Krista. 
Denně, před východem slunce byly v adventní 
dobu slouženy mše, kterým se říkalo roráty. 
Od roku 1971 se sice roráty neslouží, ale 
rorátní p
mších. 
Již dlouho před Adventem se zvláště děti ale
dospělí těšili na roráty a na voskový sloupek, 
který si v kostele rozžehnou. Lidé si museli 
přivstat, protože roráty začínaly již o šesté 
hodině ranní. Na roráty chodili téměř všichni 
členové domácnosti, včetně čeledě. Při chůzi 
si museli svítit lucernami a zvláště přespolní se 
museli vypravit z domu brzy. Ve starém kostele 
byl problém najít volné místo, a proto prý 
zvláště staří vycházeli z domu brzy a radě
v
 
S adventní dobou je spjato několik symbolů a
světců, které k této době neodmyslitelně patří. 
Mezi světci, jež jsou v Adventu oslavováni: 
patří svatý Ondřej, svatá Ba
Mikuláš, Svatá Lucie, Svatý Ambrož. 
K adventním symbolům zase patří adventní 
věnec, adventní kale
v
 
Svatý Ondřej 30. 11. 
Se svátkem svatého Ondřeje je spojováno 
hádání budoucnosti, kdy svobodné dívky lily 
obdobně jako o Štědrém dnu, olovo, které 
rozlévaly přes klíč, či třásly keřem a 
naslouchaly, odkud se ozve štěkot psa, ptaly 
se na svůj osud švestky v sadě., aby se jim 
objevilo v jakékoliv podo
milého, či n nastávajícího. 
Zvyky s čarován
z
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149 je následující program zasedání 

 ZO 
 rok 2012 

13 
 

7. latku za provoz systému 
ích odpadů 

10. řadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k uplatnění 

11. nesení č.126/11-12, schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Tršice 
11 

 
13. Závěr 

rostku obce 
rovedením rozpočtových opatření (vlastních) na rok 2012 do výše 1 milion Kč. 

rok 2013 dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) 
ákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění    

„Skupinový vodovod 
ršice – Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov a Suchonice“ 

ní pozdějších 
vlastnictví obce   

m2 a st. 67 – zastavěná plocha a nádvoří  

eré náklady na řízení hradí kupující. Jednotná cena všech pozemků - 40,- Kč/m2 

40,- Kč/m2.  ZO pověřuje starostku obce kontrolou znění kupní 
louvy a jejím podpisem. 

u 
ažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů. 

stupování státu 
e věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

5 – 12 ZO revokuje usnesení ZO ze dne 25.4.2012 č. 126/11-12 

 Kč a souhlasí s převedením 
hospodářského výsledku v částce 1 180,56 Kč do rezervního fondu. 

/15 – 12  Zastupitelstvo obce Tršice schvalu
1. Kontrola usnesení ze 14. zasedání
2. Rozpočtová opatření na
3. Rozpočet na rok 2013 
4. Schválení žádostí o poskytnutí dotací v roce 20
5. Záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce
6. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním pop
shromažďování…a odstraňování komunáln

8. Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Tršice 
9. SDH Lipňany – vybudování víceúčelového přístřešku 

 Nabídka Ú
předkupního práva 
 Revokace us
za rok 20

12. Diskuse

 
150/15 – 12 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4 na rok 2012 a pověřuje sta
p
 
151/15 – 12  ZO schvaluje rozpočet obce Tršice na 
z
 
152/15 – 12  ZO schvaluje podání žádosti o dotace do Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje na rok 2013 a podání žádosti o dotaci na akci 
T
 
153/15 – 12  ZO   rozhodlo ve smyslu zákona  číslo 128/2000 Sb., ve zně
předpisů v souladu s § 39  zveřejnit záměr  prodat nemovitosti ve 
p.č. 59/3 – ostatní plocha o výměře 7454 m2   v k. ú . Přestavlky 
p.č. 158/4 – orná půda o výměře 749 
o výměře 7 m2, obojí v k.ú. Lipňany. 
Vešk
          
154/15 – 12 ZO  schvaluje prodej nemovitostí – pozemků p.č. 804/1 – zahrada o výměře 906 
m2 a 803/3 – trvalý travní porost o výměře 602 m2, obojí v k.ú. Tršice panu ing. Jakubovi 
Chromkovi, Tršice za cenu 
sm
  
155/15 – 12 ZO Zastupitelstvo obce Tršice vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o 
obcích, obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz  systém
shrom
            
156/15 – 12 Zastupitelstvo obce schvaluje uplatnění předkupního práva a odkoupení ideální 
½ nemovitosti - pozemkové p.č. 22/3 ostatní plocha v k.ú. Hostkovice za cenu 8 500, - Kč a 
znění Kupní smlouvy mezi Obcí Tršice a Českou republikou – Úřadem pro za
v
 
157/1
           
158/15 – 12  ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Tršice, 
příspěvkové organizace za rok 2011 ve výši 1 180,56
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Čertovská veselice 

Jako každý rok, tak i letos se po zlatém provaze 
z nebe spustil svatý Mikuláš a jelikož se dozvěděl i o naší 
nové školce, zavítal i k nám. Školku navštívil se svojí po-
četnou družinou tvořenou  několika čerty i anděly. Čertíci 
byli poslušní a trochu smutní, že si od nás neodnesli žádný 
úlovek. Všechny děti byly šikovné a předvedly co umí. 
Některé zpívaly, další recitovaly a nemluvné děti daly Mi-
kuláši alespoň obrázek. Za své snažení a odvahu všechny 
děti dostaly objemné balíčky s cukrovinkami, ale i drobný-
mi výtvarnými potřebami.  
      Program byl pro děti připraven také před samotnou 
návštěvou Mikuláše. Den byl pojatý jako Čertovská veseli-
ce, děti se naučily vyrábět řetazy z papíru, měly v nabídce 
skládanky a nebo tvořily pekelný kotlík s rozvernými čertí-
ky okolo. 
     Velkou radost dětem přineslo tancování nebo čer-
tovská honička,  při které se patřičně odreagovaly. 
 

        

 
 
                 Lucie Vymlátilová 
                                                                                                        učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 
 
 
Lucie  …    13. prosince  …  
      …………………… noci upije 
                                                     a dne nepřidá 
 
S většinou křesťanských svátků jsou spojeny lidové obchůzky. 
Třináctého prosince bývalo zvykem, že obchůzku po domech konaly 
ženy nebo dívky, které chodily kontrolovat hospodyně, jak mají před 
Vánocemi uklizeno.Vymetaly nejen špínu a prach, ale i všechno zlé.  
     Tuto opomíjenou lidovou tradici si každoročně připomínají žáci 1.-5.ročníku ZŠ v rámci 
celoročního projektu Rok s tradicemi. Dívky 4. třídy zahaleny od hlavy až k patě do bílých 
hábitů, s dlouhými  papírovými nosy, v ruce peroutky z husích  brk a pomoučenými tvářemi 
obcházejí v tento den jednotlivé třídy, aby symbolicky kontrolovaly, zda děti pomáhají 



s domácími přípravami na Vánoce, pečou cukroví nebo udržují pořádek a plní úkoly. Letošní 
„Lucky“  si dávaly záležet a  neopomněly nově navštívit i děti v MŠ a paní kuchařky.  
Nejvíce překvapeni jsou tradičně prvňáci a letos i děti v MŠ, které  se s obchůzkou Lucek  
setkávají poprvé.  
Lucky nikde neshledaly žádné závažné nedostatky, ale všude kam vstoupily, zanechávaly 
hojně svoje moučné stopy. Po jejich odchodu neexistoval obličej, na kterém by neulpěla tro-
šička mouky. Mnohým dětem se to tak líbilo,  že si Lucčino znamení ponechaly až do konce 
vyučování.  
     Do pochůzky se zapojili i chlapci, kteří předem připravenými jednoduchými otázkami a 
zábavnými úkoly se snažili dětem připomenout  dobu  zimního slunovratu.   
 
                                                                                                              Mgr. Ilona Sedláčková 
                                                                                                                       učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
Vyzkoušejte : 
Jedna pranostika říká - jaké jsou dni o svaté Lucii do Božího narození, takové jsou též měsí-
ce příštího roku (12dní =12 měsíců)  
 

13. prosince  -  leden 
14. prosince  -  únor 
15. prosince  -  březen 
16. prosince  -  duben 
17. prosince  -  květen 
18. prosince  -  červen 
19. prosince  -  červenec 
20. prosince  -  srpen 
21. prosince  -  září 
22. prosince  -  říjen 
23. prosince  -  listopad 
24. prosince  -  prosinec 

                                                                                         v celé své parádě a můžeme vyrazit 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

Vánoční pohádka 
 
Vánoce -  čas klidu, pohody, dárků a pohádek….. 

 
Jeden malý dáreček dali žáci 3. třídy svým 

budoucím spolužákům z mateřské školy. Ve 
středu 19. prosince si třeťáci odskočili od školních 
povinností a přišli dětem zahrát vánoční pohádku 
o narození Ježíška. Stačila chvilička na 
přestrojení a před dětmi se objevili andělé, 
koledníci, pastýři i Josef s Marií.  Malí „herci“ se 
opravdu snažili a svým vystoupením zaujali i děti 
z nejmladšího oddělení. 
      V závěru pohádky se před dětmi objevili Tři králové, kteří přinesli narozenému 
Ježíškovi dárky a popřáli dětem i dospělým krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí v novém 
roce 2013.    
 

                       
 
Odměnou třeťákům byla chvilka společné hry v naší nové,  super školce. 
 

Mgr. Eva Žundálková     
                                                                                                          vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vánoční besídka 

Čtvrtek 20. 12. 2012 nebyl pro děti z Mateřské školy Tršice 
zcela obyčejným dnem. Již od ranních hodin jsme očekávaly, 
zda naši Mateřskou školu navštíví Ježíšek. Skládaly jsme 
Ježíškovi rozstříhané pohledy, malovaly poslední přání, co 
chceme pod stromečkem najít za dárečky, zpívaly jsme si a 
povídaly o tom výjimečném Štědrém dnu. Při vycházce jsme 
zavolaly Ježíška, a protože naše volání slyšel, nechal nám 
pod stromečkem krásné dárečky. Odpoledne pro nás bylo 
ještě zajímavější. Pozvaly jsme do školky maminky, tatínky, 
babičky, dědečky, sourozence, kamarády a také paní 
starostku a pana ředitele základní školy, aby se na nás přišli 
podívat, co všechno jsme se ve školce již naučily. Potěšily 
jsme je básničkami, písničkami, tanečkem, pohádkou hranou 
předškoláky a taky vystoupením kroužků – anglickými 
písničkami, hudební pohádkou a tanečkem vloček. Odměnou 
nám byl bouřlivý potlesk všech přítomných. Po našem prvním 

vystoupení jsme si společně s rodiči vyrobily svícínky a daly si do bříška dobré cukroví. Ně-
které dobroty jsme si upekly v kroužku či ve školce sami a něco donesli i laskaví rodiče.  
      Všem, co byli na naší besídce, moc děkujeme za účast a budeme se těšit na dalším 
setkání s Vámi.  
 

Za pedagogický kolektiv Mateřské školy 
 
                                                                                                     Mgr. Michaela Šedivá 
                                                                                                      vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
Akce před zápisem 
 
Návštěva v MŠ Suchonice 
     Co se v Suchonicích změnilo a jak šikovné tam mají děti, jsme se mohli přesvědčit 
v pondělí 14. ledna při krátkém setkání. Paní ředitelka nám s dětmi ukázala, jak pečlivě se 
připravují na vstup do školy a co všechno již dovedou. A nebylo toho málo.   
 

 
 

Poznat měsíce a najít stejná písmenka? To není zase tak velký problém. 
 
 
Jak k jídlu, tak k dílu. 
Tady to však platí i obráceně. 
Po školní přípravě a ranní rozcvičce se děti pustily s chutí 
do jídla.  Po svačince na ně ještě čeká zasloužená sladká 
odměna za pěknou práci, kterou jim předal pan ředitel 
tršické školy, do které se již všichni těší. 
 
 

 
Den otevřených dveří  
     Již po několikáté v tomto školním roce se naše škola otevřela široké veřejnosti. V úterý 
15. ledna byli očekávaní především rodiče budoucích prvňáčků, kteří měli možnost osobně si 
prohlédnout prostory školy a podívat se, jakým způsobem a jakými metodami se u nás žáci 
vzdělávají.   
     Kromě dospělých do školy zavítali i předškoláci z naší  MŠ, kteří si užili společnou 
vyučovací hodinu s paní učitelkou Slámovou a „ jejími “  prvňáčky. 
 

 
 

                         Že nás ale je!                                  Kdo by poznal, že jsme ještě předškoláci?   
 
 
 
 



Zápis do 1.ročníku v Tršicích 
 
Nastal leden, měsíc zápisů dětí do 1. tříd. I na 
ten letošní jsme se museli důkladně připravit 
a oporou nám byli, jako každý rok, někteří 
žáci 1. stupně. Ti se v pátek 18. ledna 
proměnili ve švadlenky, kuchařku a kuchtíka, 
malíře i sportující fotbalisty. Přesto byl letošní 
zápis něčím výjimečný. Ptáte se čím?  Po 
mnoha letech se přišlo do první třídy zapsat 
31 nových školáčků. Ti, slavnostně oblečeni a 
v doprovodu svých rodičů, procházeli 
budovou a plnili úkoly, které měly prověřit 
jejich školní zralost.  Zábrany a ostych děti 
překonávaly hned na prvním stanovišti, které  bylo věnováno sledování motoriky – sportu. 
Krátký trénink s fotbalistou ukázal, že tyto děti sportují opravdu rády a každý si z prvního 
stanoviště hrdě odnášel čokoládovou medaili.  Druhé stanoviště u švadlenek mělo zase  pro-
věřit jejich hbité prstíky. Mašličky se ale často nezdařily a tak museli vypomoci švadlenky 
nebo rodiče. Poslední stanoviště u kuchařů bylo opět bezproblémové. Děti řadily rohlíky, 
koláče na plechy, hbitě počítaly ovoce, zeleninu i kuchařovy vařečky. Po krátkém zastavení u 
malíře a kreslení postavy je paní učitelka dovedla do vyzdobené první třídy. V lavicích si po-
vídali nad obrázkem, zkoušeli správnou výslovnost i geometrické tvary. Za svůj výkon byli 
odměněni malým dárkem, který pro ně vyrobili žáci navštěvující školní družinu. Tento den jim 
bude připomínat i pamětní list, který malí školáci spolu s gratulací obdrželi z rukou pana ředi-
tele. 
                     Mgr. Eva Žundálková 
                       vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 

 
 

           Jak to jen ty                              Kuchař se bez vařeček                A další šikovný žáček 
        švadlenky dělaly?                               zkrátka neobejde! 
 

       
  

AAkkccee,,  kktteerréé  nnááss  ččeekkaajjíí  
 

 
23. 3. Vítání jara- sál Radnice 
30. 4. Slet čarodějnic 
  1. 5. Setkání na Zatěši 
11. 5. Cyklovýlet  “O poklad Kunhuty tršické“ 
24. 5.  Noc kostelů 
   1.6.  Dětský den      



  

MMaassooppuusstt  22001133  vv  TTrrššiiccíícchh  
 

 
Opět jsme se letos rozhodli, a 
navzdory mrazivému počasí a 
chřipkové epidemii, jsme 
vyrazili do ulic Tršic, abychom 
zakončili masopustní období 
(letos je mimořádně krátké) 
tradičním průvodem masek 
v čele s medvědem. 
Sraz masek byl v osm hodin 
před zámkem a skutečně kolem 
osmé se začaly objevovat jed-
notlivé masky, které neměly 
chybu. Svědčily o nápaditosti a umu našich spoluobčanů. 
Krátce po osmé jsme vyrazili a jako v minulých letech jsme i letos (bylo to již po jedenácté) 
navštívili mnohé domácnosti s muzikou a písničkou. Společně jsme si s vámi zazpívali, 
zatancovali (druhý den nás pořádně bolely nohy), za což jsme byli odměněni, tj. bohatě 
pohoštěni a obdarováni finančními dary.  

dary. 

avu. 

Celá akce se nesla v příjemné a přátelské pohodě a snad jsme přinesli do vašich domovů 
trochu dobré nálady.   
Večer jsme se sešli na Radnici, kde jsme podle starobylého zvyku „pochovali basu“, symbol 
veselí a hudby a tak vstoupili do období půstu. 
Za organizátory děkuji všem občanům, kteří nám otevřeli, za jejich vstřícnost, bohaté 
pohoštění a finanční 
Doufáme, že se vám akce líbila a těšíme se za rok zase na viděnou. 
Veškeré finance byly předány kulturní komisi, která je věnuje na akce pro děti (Dětský den, 
Slet čarodějnic, Vítání jara). 
Taktéž děkujeme všem účastníkům (především muzikantům) večerního posezení při 
písničce za bezvadnou náladu a záb
Ještě jednou díky. 

M. Mahdal 
 
 

 

Další fota najdete ve fotogalerii na www.trsice.cz 
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