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Tršický zpravodaj
leden  2010 občasník cena jednoho výtisku 7 Kč

Vážení spoluobčané,

vítám Vás v novém roce a přeji Vám, aby byl pro každého z nás spokojený a úspěšný. 
Já osobně bych si moc přála, aby se uklidnila situace kolem tzv. „finanční krize“ a abychom nepo-

cítili velký propad financí v obecním rozpočtu. Je již běžné, že touto dobou bilancujeme předešlý rok. 
Předkládáme Vám plnění obecního rozpočtu a závěrečný účet obce, ve kterém si můžete přečíst, jaké 
dotace jsme dostali a v tabulce jsou rozepsány příjmy a výdaje. 

V minulém roce byla dokončena významná investiční akce „Průtah obcí Tršice – II/436“. Jsem ráda, 
že jsme toto dílo zvládli a že po několika letech příprav byla silnice vybudována a změnila i podobu 
Tršic. Vůbec obec zkrásněla a to i Vašim přičiněním. Přispívá k tomu i výměna oken a oprava fasád, 
květiny v oknech, upravené okolí vašich domků. Velice pěkně je opravená fasáda na zdravotním stře-
disku. To samozřejmě neplatí jen pro Tršice, ale i naše místní části, které se opravami mění. 

Také v oblasti kulturního života se naše obec výrazně změnila. Do akcí se zapojují všechny spolky, 
přibylo i mnoho akcí a hlavně je tu zájem občanů, kteří tyto akce navštěvují. To je nejdůležitější. 

V oblasti sportu musíme poděkovat naší TJ Tršice, která odvádí velice dobrou práci, a to nejen 
s dětmi a muži. Podařil se dát dohromady i oddíl ženské kopané. Pořádají sportovní i kulturní akce. 
Věříme, že jim elán vydrží a přejeme hodně úspěchů.

Ani ostatní spolky nezůstávají pozadu. Zahrádkáři, chovatelé, hasiči, SPOZ,  myslivci,  pořádají růz-
né akce, výstavy, setkání. Mají s tím spoustu práce, samo se nic neudělá a největší odměnou pro ně 
je Vaše návštěva. I jim patří poděkování.

Poděkovat bych chtěla i kulturní komisi a správci muzea, kteří organizují spoustu kulturních akcí. 
V roce 2009 se i významně rozvíjela spolupráce s mikroregionem Bystřička a MAS Bystřička. Díky 

této spolupráci jsme uspěli se dvěmi žádostmi o dotaci v programu LEADER.
K řádnému chodu obce patři i práce obecního úřadu, práce úředníků, pracovní čety. V minulém 

roce jsme pozměnili úřední hodiny na obecním úřadu. Vzhledem k přibývající administrativě, ale 
i aktivitě se značně navýšilo papírování a my jsme nutně potřebovali den, kdy se budeme věnovat 
některým úkolům, ke kterým potřebujeme čas a „klid“. 

Doufám, že rok 2010 bude pro nás rokem úspěšným a že se nám podaří získat i další dotační tituly 
na rozvoj našich obcí.  Leona Stejskalová,starostka obce Tršice

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI

S příchodem nového roku začala platit tzv. chodníková novela o uklízení sněhu na chodnících a komu-
nikacích. A jako kdyby nás chtělo počasí zkoušet, nadělilo nám sněhu opravdu bohatě. Naši zaměst-
nanci se opravdu v plném nasazení věnují tomu, aby byla obec uklizená co nejlépe, ale jistě mi dáte 
za pravdu, že to prostě nejde zvládnout. Mnozí zapomínají, že neuklízíme jen Tršice, ale dalších 5 obcí. 
Předně musíme odházet sníh z autobusových zastávek a z frekventovaných úseků v obcích. Jakmile 
trochu přimrzne, začínáme se solí a  posypovým materiálem. Chtěla bych Vás proto poprosit, abyste 
pokud je to ve vašich možnostech, pomohli v tom, že si u svých nemovitostí uklidíte nadílku sněhu 
tak, jak jste to dělali dlouhá léta před tím. V obecním rozpočtu není už  možnost najít staticíce korun 
na zaplacení firmy, která by sníh odklízela a věřte mi, že nepřeháním, protože při poslední sněhové 
kalamitě nás jen úklid a odvoz sněhu firmou stál 120 000,- Kč.
Moc děkuji Vám, kteří bez ohledu na novelu sníh odklízíte. Naše obec je pojištěna proti škodě způso-
bené třetí osobě. Tuto pojistku máme již 6 let.  Obec tyto možnosti vůbec nepodceňuje. Ještě jednou 
moc díky za pomoc.
Od konce 2009 máme nového kronikáře. Slečna kronikářka se nám vdala a odstěhovala do zahraničí 
a my jsme se asi rok ocitli bez náhrady, ale novým kronikářem se stal náš pan místostarosta Milan 
Mahdal. Přejeme mu hodně inspirace a píle při psaní našich skromných dějin.
A nakonec ještě jedna omluva. Na přelomu roku se sešel 53. týden a 1. týden, oba jsou to týdny liché 
a proto nedošlo k odvozu popelnic jednou za 14 dní, ale až po 21. dnu. Svozy se nemění, zůstává vše 
jak v roce 2009, popelnice budou sváženy každý sudý týden.

Leona Stejskalová,starostka obce Tršice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE

Závěrečný účet Obce Tršice
– rozbor hospodaření za rok 2009

Obec Tršice v roce 2009 hospodařila s rozpočtem, který schválilo OZ v Tršicích na 
veřejném zasedání dne 10.12.2008 po číslem usnesení 167/19-08.
Návrh rozpočtu byl zpracován finanční komisí a vyvěšen na úřední desce od 24.11.2009 

do 11.12.2008.
Obec  Tršice  řádně  splatila  k  31.12.2009  úvěr  České  spořitelně  a.s.,  pobočka Olo-

mouc, který získala na plynofikaci obcí   Hostkovice, Přestavlky a Vacanovice. V mě-
síčních splátkách 16.575,-Kč  obec platí leasing na  užitkový vůz. Tento leasing bude 
doplacen v březnu 2010. 
Během účetního roku 2009 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními Krajské-

ho úřadu Olomouckého kraje a to na výkon školství a státní správy, požární techniku. 
Pro JPO II dobrovolných hasičů v Tršicích byly v roce 2009 poskytnuty účelové nein-
vestiční dotace a to ve výši 7.985,- a 12.920,-Kč, tato částka byla vyčerpána částečně. 
Dále jsme obdrželi neinvestiční příspěvek na pořízení požární techniky ve výši 25000,- 
Kč a obec k tomuto příspěvku dofinancovala dalších 25.000,- Kč. OZ schválilo i rozpoč-
tová opatření vlastní. 
Rozpočet byl během roku průběžně kontrolován, a to jak ze strany finanční komise, 

tak ze strany ZO a starostky. Rozpočet je uveřejněn na internetových stránkách obce, 
je předkládána pololetní a roční uzávěrka občanům formou příspěvku v Tršickém zpra-
vodaji.
V příjmech jsou finanční částky, které jsme získali do našeho rozpočtu  formou dotací. 

V pol. 4111 je to 120 000,-Kč Kč, tato položka je dotace na volby, které v tomto roce 
proběhly.
I tato částka byla vyčerpána částečně a budeme vracet 66468,-Kč zpět na účet kraj-

ského úřadu. Čerpali jsme dotaci  na dovybavení pracoviště CZECH POINT a to ve výši 
58.259,-Kč. Ani tuto částku jsme nevyčerpali celou a vratka činila 9.875,- Kč.
Další dotační titul, který  jsme realizoval z programu obnovy venkova – POV, kde jsme 

obdrželi  částku 500.000,- Kč. Obec Tršice dofinancovala dalších 570.000,- Kč a byla 
provedena  oprava veřejného osvětlení v obcích Hostkovice a Lipňany. V programu Lea-
der, místní akční skupiny Bystřička jsme sice dostali dotaci na veřejný bezdrátový roz-
hlas, ale částku 313.000,-Kč, která byla v dotačním titulu schválena a obec ji už spolu 
se svým dílem zaplatila dodavateli nám do konce roku proplacena nebyla. 
Ve výdajích začneme hned u lesů. V této částce je  běžná údržba obecního lesa. 
V položce silnice je hlavní položka za již uhrazené faktury na díle Průtah obcí Tršice.   
Ve vodním hospodářství jsou rozbory pitných vod, mzda pracovníka, veškeré opravy 

a ostatní náklady. 
I do položky knihovny je promítnuta mzda pracovníka, nákup knižního fondu a běžný 

provoz knihovny.  V roce 2009 jsme opět obdrželi dar od fyzické osoby ve výši 5.000,-
Kč na nákup knižního fondu.
Do kultury je zaúčtovaná spotřeba elektrické energie, kulturní akce, nákup drobného 

spotřebního zboží.
V roce 2009 byly poskytnuty finanční dary jednotlivým spolkům a farnosti. 
Kapitola  bytové  hospodářství  jsou    výdaje  na  provoz  bytových  jednotek.    V  péči 

o vzhled obcí jsou proúčtovány mzdy pracovníků, vybavení pracovní čety nářadím, růz-
ná školení a služby, materiálu a pohonných hmot.
Do položky požární ochrany jsou účtovány příspěvky jednotlivým hasičským sborům, 

nákup vybavení, refundace mezd, školení, spotřeba energie.

Leona Stejskalová,starostka obce Tršice
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skup. třída druh příjmů rozpočet skutečnost procenta

 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 2 264 386 Kč 2 356 534,00 Kč 104,07%

 1112 Daň z příjmu fyz.os.ze sam.výděl.č. 300 000 Kč 304 845,73 Kč 101,62%

 1113 Daň z příjmu fyz.os. - z kapitál.výnosů 210 000 Kč 214 466,31 Kč 102,13%

 1121 Daň z příjmu práv. osob 2 244 000 Kč 2 363 036,69 Kč 105,30%

 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 576 000 Kč 586 110,00 Kč 101,76%

 1211 Daň z přidané hodnoty 5 700 000 Kč 5 719 428,00 Kč 100,34%

 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.fondu 69 255 Kč 70 355,00 Kč 101,59%

 1337 Ostatní poplatky - svoz odpadu 620 000 Kč 599 959,00 Kč 96,77%

 1341 Poplatky ze psů  50 000 Kč 49 600,00 Kč 99,20%

 1343 Poplatky z veřej.prostranství 1 000 Kč 820,00 Kč 82,00%

 1361 Správní poplatky 80 000 Kč 80 670,00 Kč 100,84%

 1511 Daň z nemovitostí 1 829 000 Kč 1 858 714,63 Kč 101,62%

 2460 Splátka půjčky    

 4111 Neinvestiční dotace 411 078 Kč 411 078,00 Kč 100,00%

 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu 705 000 Kč 705 000,00 Kč 100,00%

 4116 Ostatní neinv.dotace ze stát.rozpočtu 48 380 Kč 48 380,00 Kč 100,00%

 4121 Neinvestiční dotace od obcí 477 934 Kč 477 934,00 Kč 100,00%

 4122 Neinvest.dotace od krajů 545 905 Kč 545 905,00 Kč 100,00%

1019 2131 Pronájem pozemků  151 427 Kč 156 147,00 Kč 103,12%

2310 2111 Vodné 550 000 Kč 531 680,50 Kč 96,67%

2321 2111 Stočné 386 000 Kč 388 018,50 Kč 100,52%

3314 2111 Činnosti knihovnické 12 000 Kč 11 159,00 Kč 92,99%

3319 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 30 000 Kč 50 190,00 Kč 167,30%

3319 2132 Pronájem sálu 30 000 Kč 28 501,00 Kč 95,00%

3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000 Kč 16 300,00 Kč 54,33%

3612 2132 Pronájem bytů + služby 162 000 Kč 163 842,00 Kč 101,14%

3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt.prostor 180 000 Kč 184 759,10 Kč 102,64%

3632 2111 Příjmy za hroby + zápujčka pohřeb.vozu 3 000 Kč 3 400,00 Kč 113,33%

3722 2111 Sběr,svoz kom.odpadu-od podnik. 52 000 Kč 49 500,00 Kč 95,19%

6171 2111 Kopírka,hlášení, TZ 8 000 Kč 8 886,00 Kč 111,08%

6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 7 000 Kč 7 340,00 Kč 104,86%

6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti    

6171 2210 Přijaté sankční platby - pokuty 93 000 Kč 95 000,00 Kč 102,15%

6171 2321 Přijaté neinvestiční dary    

6171 2329 Nahodilé příjmy 186 000 Kč 188 093,85 Kč 101,13%

6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 218 000 Kč 219 747,00 Kč 100,80%

6310 2141 Příjmy z úroků 4 000 Kč 3 846,87 Kč 96,17%

6320 2322 Přijaté pojistné náhrady    

6399  Příjmy z prodeje DDHM    

6402 2222 Ostatní příjmy z fin.vypořádání předch.let 865 Kč 865,00 Kč 100,00%

6409 2229 Ostatní přijaté vratky 23 000 Kč 22 820,00 Kč 99,22%

8115  zůstatek z roku 2008 1 653 569 Kč   

 CELKEM PŘÍJMY 19 911 799 Kč 18 522 932,18 Kč 93,02%

Rozpočet obce Tršice k 31.12.2009

PŘÍJMY
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skup. třída název rozpočet skutečnost procenta

1031  Pěstební činnost-lesy 19 000 Kč 18 946,00 Kč 99,72%

2212  Silnice 2 608 357 Kč 2 608 584,90 Kč 100,01%

2221  Provoz silniční dopravy 435 000 Kč 435 494,00 Kč 100,11%

2310  Vodní hospádářství - pitná voda 684 000 Kč 743 918,90 Kč 108,76%

2321  Odvádění a čistota vod 150 000 Kč 149 542,93 Kč 99,70%

3111  Předškolní zařízení MŠ 143 521 Kč 143 521,00 Kč 100,00%

3113 5331 Základní škola 1 921 670 Kč 1 921 670,00 Kč 100,00%

3113 6121 Budovy a stavby    

3314  Místní knihovna 170 000 Kč 150 128,00 Kč 88,31%

3319  Záležitosti kultury - sál 1 913 000 Kč 1 903 611,04 Kč 99,51%

3322  Zachování a obnova kult.pam.    

3326 5137 Místní památky    

3330 5223 Činnost církví 136 000 Kč 136 000,00 Kč 100,00%

3399  Občanské záležitosti - SPOZ 100 000 Kč 91 159,60 Kč 91,16%

3419  Tělovýchovná činnost 45 000 Kč 45 000,00 Kč 100,00%

3612  Bytové hospodářství 50 000 Kč 62 560,31 Kč 125,12%

3613  Komunální stavby-nebyt.prost. 129 000 Kč 119 005,23 Kč 92,25%

3631  Veřejné osvětlení 1 500 000 Kč 1 528 820,62 Kč 101,92%

3632  Pohřebnictví 10 000 Kč 977,00 Kč 9,77%

3636  Územní rozvoj (nákup pozemků) 211 321 Kč 212 040,00 Kč 100,34%

3721  Svoz nebezpečného odpadu 58 000 Kč 58 640,00 Kč 101,10%

3722  Svoz komunálního odpadu 600 000 Kč 612 941,40 Kč 102,16%

3745  Péče o vzhled obcí 2 157 702 Kč 2 117 745,15 Kč 98,15%

5512  Požární ochrana 432 905 Kč 428 425,97 Kč 98,97%

6112  Členové obec.zastupitelstva 1 017 000 Kč 1 015 914,00 Kč 99,89%

6117  Volby do EP 120 000 Kč 53 532,00 Kč 44,61%

6171  Vnitřní správa 4 113 354 Kč 4 075 042,32 Kč 99,07%

6310 5141 Úroky 23 000 Kč 22 966,00 Kč 99,85%

6310 5163 Ostatní výdaje  17 000 Kč 18 769,00 Kč 110,41%

6320 5163 Pojištění majetku 73 000 Kč 72 580,00 Kč 99,42%

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 Kč 1 410,00 Kč 70,50%

6409 5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.org. 20 121 Kč 20 000,00 Kč 99,40%

6409 5329 Dotace Mikroregion 86 169 Kč 86 169,00 Kč 100,00%

6409 5362 Platba daní 586 110 Kč 586 110,00 Kč 100,00%

6409 8124 Splátka úvěru 610 000 Kč 610 000,00 Kč 100,00%

8901  Opravné položky k peněž.operacím (kauce)  9 000,00 Kč  

CELKEM VÝDAJE 20 142 230 Kč 20 060 224,37 Kč 99,59%

VYDÁNÍ

Stav účtu k 1.1.2009 1 653 569,18 Kč
Stav účtu k 31.12.2009    116 276,99 Kč



5

V  roce  2009  získal 
Mikroregin  Bystřička 
dotaci  od  Krajského 
úřadu  Olomouckého 
kraje  na  uspořádání 
pracovního  semináře, 
který  jsme  pořádali 
i pro ostatní mikroregi-
ony Olomouckého kra-
je,  a který začal nástupem účastníků do autobu-
su BOVA v 18.30 hod. v Olomouci před hotelem 
Sigma. Nikdo se neopozdil a všichni jsme se těši-
li, protože jsme se vydali na východ, do země, se 
kterou máme  společnou historii a podobnou řeč. 
Naši řidiči měli naši plnou důvěru, protože se svo-
jí firmou Beskytour tuto zemi několikrát navštívi-
li, naši průvodci také měli velké zkušenosti a tak 
nám nic nebránilo vyrazit na východ, na UKRAJI-
NU.  Po příjezdu na celnici s ukrajinkým státem, 
jsme získali první zkušenost  s touto zemí. Celník 
vyžadoval kromě běžných formalit  i kontrolu vý-
robního čísla karoserie autobusu, a  tím zaskočil 
nejen nás, ale  evidentně  i pana řidiče, který si 
nemohl vzpomenout, kdeže se toto důležité číslo 
nachází. Až ho našel,  tak aby nevyšel ze cviku, 
tak  ještě číslo motoru. Po dvou hodinách celník 
pochopil, že autobus není kradený a my nejsme 
únosci a bez možnosti získání  jakéhokoli  úplatku 
nás pustil dál. V pondělí ráno jsme přijeli do měs-
ta  Užhorodu.  Navštívili  jsme  památku    Horjan-
skou rotundu, kde jsou k vidění nejstarší malby 
Zakarpatské oblasti a která se zachovala díky své 
poloze nad městem . Následovala prohlídka Užho-
rodu, správního města oblasti v doprovodu čes-
kého krajana a šéfa užhorodského Klubu T.G.M. 
Ivana  Latka.  Za  jeho  nadšeného  výkladu  jsme 
si  prohlédli  stopy  československé  předválečné 
architektury v tomto městě. Stopy našich archi-
tektů jsou nepřehlédnutelné a velice často jsme 
si  je dovolili  srovnávat  s historickými budovami 
v Olomouci. Za podpory našich spolků, byly vy-
brány finanční  prostředky, za které byl postaven 
památník  T.G.Masaryka  v Užhorodě.  Navštívili 
jsme  historický  užhorodský hrad a  skanzen, ve 
kterém jsme mohli poznat jaké  životní podmínky 
měl  chudý  ukrajinský  lid.  Rozhodli  jsme  se,  že 
mezi sebou vybereme nějaké peníze a věnujeme  
je tam, kde bude podle našeho názoru, těchto pe-
něz nejlépe využito. Velice krásné setkání se po-
dařilo s představiteli a členy krajanských spolků, 
užhorodské radnice a dalšími  hosty, se kterými 
jsme se  sešli  v prostorách Klubu T.G.M. a kde se 
hovořilo o možné spolupráci mezi   samospráva-
mi našich zemí. S místní  novinářkou se hovořilo 
o názoru občanů na vstup Ukrajiny do  EU a co 
vlastně od  vstupu  samotného  očekávají. Tady 
jsme darovali první dva příspěvky. První jsme vě-
novali  krajanskému  spolku  a  druhý,  válečnému 
veteránu,  který  bojoval  v  armádě  Ludvíka Svo-
body, byl to Čech, který po rozdělení v roce 1945 
zůstal na Zakarpatské Rusi. Svůj příspěvek dal na 
léky, bez kterých již nemůže žít.

První  den  návštěvy 
jsme zakončili prohlíd-
kou historických temp-
lářských sklepů v obci 
Seredne. Vznik sklepů 
se datuje do 13. Sto-
letí a v době komunis-
mu patřily tyto sklepy 
mezi  vyhledávanou 

destinací  tehdejších V.I.P. Častými hosty tu byli 
prezidenti  okolních  zemí,  kosmonauté,  vědci. 
Ovšem v době naší návštěvy byly tyto sklepy  ve 
velmi žalostném stavu.
Druhý den ráno jsme se po snídani vydali smě-

rem   na   Koločavu. Po  cestě  jsme měli  několik 
zastávek. První byla v sedle Prislop nad koločav-
ským údolím a následovala prohlídka  Národního 
parku Siněvir. Ke stejnojmennému jezeru jsme se 
vydali krásnou procházkou. Ještě nedotčená pří-
roda, nádherné lesy a jezero  nás utvrdilo v tom, 
že Ukrajina v sobě skrývá velké turistické mož-
nosti. Během cesty  jsme si  ještě prohlédli    linii 
bunkrů Arpad. Tato linie velice připomínala naše 
opevnění, vybudovaná za první republiky.  Večer 
jsme  po  divokých  cestách  ukrajinských  dorazili 
do Koločavy a ubytovali se v Penzionu Četnická 
stanice  a v nedalekém hotelu. K večeři se podá-
val v Četnické stanici tradiční ukrajinský boršč.
Ve středu  jsme po snídani vyrazili na poloni-

ny. Výlet na korbách nákladních automobilů byl 
dosti adrenalinový a někteří z nás si v některých 
úsecích jízdy  zapěli  i naši hymnu. Pod vrcholem 
jsme se opět přesvědčili, jak nádherná panenská 
příroda nás obklopuje. Bohužel ani tady se v nás 
nezapřeli  čeští  starostové,  protože  jsme  velice 
živě diskutovali o odpadovém hospodářství, kte-
ré v části Ukrajiny, kterou jsme navštívili, vlast-
ně neexistuje. Plasty a jiný nepořádek se prostě 
hodí do místních   řek, kde to  jaře při  tání sně-
hu odnesou jarní vody do sousedního Maďarska 
a Rumunska a  „tam si  s  tím člověče nějak po-
raď“. Ukrajina platí za tento přístup k odpadům 
vysoké  pokuty.  Rozdíl  mezi  českými  vesnicemi 
a těmi ukrajinskými je hlavně v počtu obyvatel. 
Ty ukrajinské mají i 17 000 obyvatel. To je u nás 
už město,  které má  vybudovanou  veškerou  in-
frastrukturu. To v ukrajinské vesnici nemají ani 
vodovod,  ani  kanalizaci.  Řízenou  skládku  jsme 
viděli pouze jednu. V takto velkých vesnicích ne-
fungují sbory dobrovolných hasičů, ale jsou zde 
profesionálové.  
Odpoledne jsme šli k hrobu Nikoly Šuhaje, na-

vštívili jsme i místní školu a  muzeum  Ivana Ol-
brachta. 
Večer  jsme měli  kulturní  program  s místním 

dětským  folklórním  souborem,  kterému  jsme 
opět  přispěli  finanční    částkou  na  pořízení  kro-
jů, a setkání s představiteli místní samosprávy,  
s ředitelem koločavské základní školy Kejem Mi-
chalem Michaelovičem, ředitelem Národního par-
ku  Siněvir  Ivanem  Stepanovičem  Derbakovem 
a starostou Koločavy Jurijem  Pavlovičem. V dis-

Zakarpatskou Ukrajinou
do Lvova 

13. 9. 2009 -20.9.2009



6

kuzi s nimi jsme se dozvěděli, že volby starostů 
na Ukrajině probíhají přímou volbou voličů a jsou 
voleni na 4 roky. Probírali jsme i již zmíněné od-
padové hospodářství, veřejné osvětlení a ostatní 
věci, které nás, starosty, zajímaly. Samozřejmě 
i obecní rozpočty, ale to pro nás bylo moc složi-
té.
Další den ráno jsme si prohlédli hroby našich 

českých četníků, kteří zde byli zavražděni a au-
tobusem jsme  se vydali na  další  cestu. Zasta-
vili jsme  u unikátního technického vodního díla 
-  nádrže Vilšan  a  pokračovali  jsme  směrem na 
Solotvino. Prohlídli jsme si  solný kras, navštívili  
Muzeum soli. Zde jsme opravdu nevěřili vlastním 
očím. V rekreačním středisku jsme se prakticky 
ocitli  na  skládce. Od nejrůznějších odpadů    byl 
objeven i odpad z nemocnic. Jako starostové obcí, 
kteří  se  zapojili  do  třídění  odpadů v naší  zemi, 
jsme byli opravdu v šoku. Po prohlídce  jsme vy-
razili na cestu  do Tjačiva, kde jsme byli účastní-
ky řeckokatolické mše vedené misionářem a bis-
kupem Petrem Krenickým.  Tento charismatický 
člověk  s námi večeřel a  představil  nám  projekt  
„Adopce na dálku“ a další  aktivity  místní charity. 
Mluvil s námi česky, on sám pochází ze Sloven-
ska,  ale  jak  sám přiznal,    Ukrajina    je  pro  něj 
srdcová záležitost. I tady jsme přispěli finančním 
darem ve výši 10000,- hřiven.  V Tjačivu  jsme 

byli ubytováni v rodinách, kde se o nás, v rámci 
svých skromných možností  velice hezky posta-
rali. Dozvěděli jsme se o velké nezaměstnanosti 
v regionu, hovořili jsme o politické situaci a o blí-
žících se volbách na Ukrajině. 
V pátek ráno jsme se sešli na faře, kde jsme 

se  rozloučili    s  naším  hostitelem,  vyrazili  jsme 
směrem  na  Lvov.  Bohužel  se  nám  skoro  všem 
velice  přitížilo  a  začaly  nás  trápit  velké  střevní 
nebo žaludeční potíže. Cesta do Lvova trvala celý 
den a byla pro nás doslova utrpením. Pochopili 
jsme výhodu vyspělejších západních evropských 
zemí,  kde  jsou  toalety  na  každém  rohu.  To  na 
Ukrajině nám sloužily suché záchodky. Ve Lvově 
nás čekala společná večeře s pozvanými hosty. 
Setkání  zastřešil  generální  konzulát  České  re-
publiky  ve  Lvově. Mezi  hosty  byli  představitelé 
místní Okresní rady a členové krajanských spol-
ků. Diskuse se vedla hlavně o vstupu Ukrajiny do 
EU, o možné pomoci např. Volyňským Čechům, 
o školství, zdravotnictví. 
V sobotu ráno jsme si prohlédli Lvov a zhledem 

k našemu zdravotnímu stavu se vydali na cestu 
domů.
Na závěr je nutno říct, že jestli bude Ukrajina 

přijata do EU, čeká ji obrovský kus práce. Je to 
veliká země plná protikladů. 

Leona Stejskalová, starostka obce Tršice

Už 101. narozeniny oslavila paní  Ludmila Krejčířová z Tršic

Narodila se 29. listopadu 1908 v rodině Markových, kteří měli v Tršicích menší hospodářství. 
V roce 1929 se provdala za Václava Krejčíře, se kterým  měla nejstarší dceru Ludmilu a za pět 
roků po jejím narození dvojčata Zdenu a Jiřinu. S manželem Václavem žila až do jeho smrti v roce 
1984.

Dnes je babičkou osmi vnoučat a jedenácti pravnoučat. Nejmladší v její široké rodině jsou pra-
pravnoučata Petr, Jakub, Kristýna, Denisa a Šimon. Paní Ludmila Krejčířová celý život pracovala 
v zemědělství. Nejprve doma na malém hospodářství a později v rostlinné výrobě zemědělského 
družstva.  Jen málo vesnic a menších měst se může pochlubit stoletým občanem. Tršice jich mají 
v současné době  zrovna dva.  Vedle Jana Nitky, jehož stotříleté narozeniny jsme v minulém čísle 
Tršického zprvodaje vzpomínali, je občankou Tršic také paní Ludmila Krejčířová, která vloni v listo-
padu oslavila své už 101. Práce a pohyb na čerstvém vzduchu, spolu se zdravým kořínkem, kterého 
ji dali do vínku rodiče,  ji umožnily  dožít se vysokého věku. Vlastní  recept na dlouhověkost nemá. 
V rodině byla považována za výbornou kuchař-
ku a sama se v jídle také nějak neomezovala. 
"Ale také se v jídle nepřejídala, jedla prostě 
normálně," vzpomíná vnučka Ludmila. Samo-
zřejmě jako téměř všechny ženy její generace 
nekouřila a z alkoholu si dopřála jen tak sym-
bolicky trochu becherovky.   

Již s blížícími se stými narozeninami se zdra-
votní stav paní Krejčířové natolik zhoršil, že 
potřebovala trvalou pečovatelskou a lékařskou 
péči, kterou ji nejbližší příbuzní nemohli  doma 
poskytnout. Od té doby je proto Ludmila Krej-
čířová v domově důchodců v Prostějově, kde 
již  předloni oslavila sté narozeniny a díky obě-
tavé  péči tamního personálu žije dodnes.

Miroslav Rozkošný

Kdo měl zájem, mohl si i po besídce prohlédnout naši vánoční výstavku a napsat nám své 
dojmy z této akce. Všechny, kdo se na ní podíleli – učitele i děti - těší, že se besídka 
s výstavkou líbila a že naši hosté odcházeli domů plni krásných dojmů a příjemně naladěni 
na blížící se svátky. 
         Mgr. Alena Slámová 
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Je to už dávno, kdy jste si mohli v Tršickém 
zpravodaji  přečíst  také  něco  z  činnosti  SPO-
Zu. Naše akce mají již svou dlouholetou tradici 
a provází naše občany od narození až do dů-
chodového věku. A právě tomu bych ráda vě-
novala pár řádků.
Právě  důchodcům  jsou  každoročně  určeny 

dvě největší  akce: zájezd, který se koná v září 
a Mikulášská beseda v prosinci. 

Slíbila jsem, že o těch loňských napíšu: 

Člověk by nevěřil, že se v těch vedrech, kte-
rá ještě v září panovala, našel zrovna ten jeden 
jediný den, který propršel. Ale i přes nepřízeň 
počasí  se  zájezd  vydařil.  Ona  návštěva  ZOO 
a Dinoparku  ve  Vyškově  vypovídala  sama  za 
sebe. Komu se poštěstí vrátit se do dětských 
let a vyjet si na „školkový výlet“?  V tomto du-
chu jsme celý den pojali a  jeden z největších 
zážitků – 3 D kino – „Unikátní výpravu do dru-
hohor“ jsme si opravdu užili, o skvělém obědě 
s  vzornou  obsluhou  v  hezkém  prostředí,  ne-
mluvě. 
Trošku jsme přecenili schopnosti a zdravotní 

stav  „našich dětí“ při prohlídce sklepení slav-
kovského  zámku,  která  byla  náročnější,  než 
jsme čekali. 
Ovšem mírné nedostatky jsme kompenzovali 

cestou  autobusem.  Hned  po  nástupu  do  „po-
schoďáku“ jsme podávali čtvrtečku pro 
dobrou náladu, svačinku včetně pitíčka 
a  rozdali  losy. Mimochodem v  tombole 
na  zpáteční  cestě  vyhrál  každý.  Nej-
mladší účastníci, kteří s námi jeli popr-
vé, převzali pamětní medaili.
Že by nebylo o zábavu postaráno si 

určitě  nikdo  nestěžoval.    Vraceli  jsme 
se sice unavení, ale s dobrým pocitem, 
že příští rok (tedy už letos) vyjede au-
tobus opět plně obsazen! 
K  navození  vánoční  atmosféry  se 

nám podařilo „na koleně spíchnout“ je-
dinečný  program  Mikulášské  besedy. 
V  podstatě  jsme  improvizovali  a  stálo 
to za to!
Poděkování  patří  panu  učiteli  Jiří-

mu Štěpánkovi, který povolal své žáky   

a  společně, dokonce i nadplán, uvedli naše od-
poledne  vánočními koledami. 
Vystoupení mladých tanečníků Marka Švarce 

a  Moniky  Vymětalové,  kteří  předvedli  ukázky 
standardních a latinsko-amerických tanců,  bylo 
krásným zážitkem, který se hned tak nevidí.                               
No  a  velký  úspěch    sklidili  čertíci  v  podání 

hostujících pětiletých holčiček z Doloplaz  - Do-
minky a Gábinky Šimíkových.  
Občerstvení - „svařák“, řízek s bramborovým 

salátem,  kávička  s  vánočním  cukrovím,  které 
napekly „spozačky“ a tombola  jsou už samo-
zřejmostí. 
Následný  pořad  olomoucké  agentury  Gong 

„Dobrá  rada“,  který  byl  zase  tak  trošku  něco 
jiného, nás utvrdil  v  tom,  že  i  tady  jsme dů-
chodcům kápli do noty.
A co bylo hlavní?  Touto akcí jsme umožnili 

všem těm našim babičkám a dědečkům, aby se 
(kolikrát opravdu jen jednou za rok) společně 
sešli, poklábosili, zasmáli se či pobrblali na svět 
a zapomněli tak na každodenní starosti.
Závěrem nebudu děkovat všem, kteří se po-

díleli na těchto akcích, jak bývá zvykem, proto-
že to všichni děláme rádi a největší odměnou je 
nám spokojenost a radost ve tvářích těch, kteří 
se tak opravdu jen netváří!

Vladimíra Nová
 za Sbor pro občanské záležitosti

Obecního úřadu v Tršicích

AKCE SPOZu

Zlato pro zahrádkaře

Republiková rada Českého zahrádkařského svazu udělila v minulém roce několik vyznamenání. 
V okrese Olomouc bylo uděleno pět medailí členům čtyř základních organizací. Nejvyšší zlatou me-
dailí byl vyznamenan člen tršické zahrádkařské organizace Miroslav Němec z Vacanovic. Dvě stříbrné 
a dvě bronzové madaile byly uděleny zahrádkařům z Olomouce, Dlouhé Loučky a Velké Bystřice.     

Blahopřejeme Miroslav Rozkošný
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Poslední školní den loňského roku se neoby-
čejně vydařil. Samozřejmě se neučilo, ale na 
druhém stupni se  rozběhly vánoční dílny. Nic 
nebylo jako jindy: třídní kolektivy se pro ten-
to den rozpadly, z deváťáků se stali asistenti, 
z učitelů „mistři“  jednotlivých dílen. 
Věkově promíchané skupiny žáků se mohly 

seznámit s tvorbou svíček z včelích plástů, ně-
kteří se naučili věštit z „olova“ (nevadí, že ho 
nahradil horký vosk), v tělocvičně se bojovalo 
v netradičních disciplinách (prozradíme šviha-
dlo, lano, ringo kroužky). „Peklo se“ i nepeče-
né vánoční cukroví, na své si přišli i výtvarníci 
– malovali na kameny a další umělci, hudebníci 
- si zahráli řadu hudebně prožitkových her.
A co říkají sami účastníci?
„V dílně s voskem jsme se pokoušeli o jeden 

z vánočních zvyků. Pomocí skořápek a malých 
dortových svíček jsme vyráběli lodičky a taky 
zkoušeli věštění z vosku.“
„Taková akce by mohla být i víckrát za rok. 

Podařilo  se  nám dobré  cukroví.  Rozdali  jsme 
ho po třídách a něco samozřejmě snědli.“

„Úterní  „Škatule,  hejbejte  se“  se  povedlo. 
Ukázalo se, že  to s  tím naším pohybem není 
tak hrozné.“
„Určitě to byl originální den, hlavně pro žáky 

9. třídy. Vyzkoušeli jsme si něco nového a zá-
bavného. Když nás celá skupinka poslouchala, 
to jsme si teda užili!“
„Vánoční projekt – myslím si, že to byl dobrý 

nápad.“
„Při  projektu  se mi  pracovalo  velmi  dobře. 

Připadá mi, že mladší žáci poslouchali na slo-
vo. Výrobky z včelích plástů si nosili domů. Tak 
získali  na  poslední  chvíli  ještě  originální  dá-
rek.“
„Myslím  si,  že  zopakování  našich  českých 

tradic asi děti ocení. Začátek Vánoc škola dob-
ře odstartovala.“
„My jsme malovali na kameny. Předloha byla 

sice nádherná, ale výsledky už  trochu slabší. 
Ale vytvořil se z naší práce docela pěkný a ori-
ginální dárek.“

Mgr. Eva Kapuciánová, Mgr. Inez Šindlerová

ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE 

V pátek 18. prosince 2009 se v budově 1. 
stupně  ZŠ  v  Tršicích  konala  Vánoční  besíd-
ka spojená s vánoční výstavkou a prodejem 
drobných dětských výtvorů. Tuto akci připra-
vili žáci 1. stupně spolu se svými pedagogy. 
Celá škola byla krásně vyzdobena výrobky 

dětí v duchu tradic – v přízemí, na schodišti 
i  v  prostorách  1.  patra.  Nechyběly  vánočně 
nazdobené stoly, svícínky, stromečky s krás-
nými  ozdobami,  řetězy,  baňky,  andílci,  zvo-
nečky i ošatky s perníčky, s ořechy a jablky. 
Do  výroby  ozdob  se  vydatně  zapojily  i  děti 
z kroužku šikovných rukou pod vedením paní 
vychovatelky. Zájemci si mohli některé výtvo-
ry zakoupit a tím dětem přispět na další vý-
tvarné materiály a potřeby. 
Všichni se ale nejvíce těšili na Vánoční be-

sídku.  Děti  toužily  předvést,  co  se  naučily, 
a  rodiče  si  přáli  vidět  své  šikovné  holčičky 
a kluky.
Všechny přítomné na besídce přivítala paní 

ředitelka Mgr. Vladimíra Švecová. Pak už ná-

sledovala  vystoupení  žáků  jednotlivých  tříd, 
skupin  dětí  i  jednotlivců.  Děti  přednášely 
a zpívaly česky i anglicky, tancovaly, vyprávě-
ly o tradici Vánoc u nás, hrály různé scénky, 
předvedly literární pásmo o lidových zvycích, 
hrály na hudební nástroje. Malí herci z drama-
tického kroužku  si  nacvičili  krásnou Vánoční 
pohádku, po které následovaly dvě málo zná-
mé vánoční písně v podání žáků všech tříd. 
Všechny děti si na svém programu daly vel-

mi záležet, a tak se i rodiče rádi připojili svý-
mi hlasy k závěrečné společné koledě Štědrý 
večer nastal.
Kdo měl  zájem, mohl  si  i po besídce pro-

hlédnout naši vánoční výstavku a napsat nám 
své dojmy z této akce. Všechny, kdo se na ní 
podíleli  –  učitele  i  děti  -  těší,  že  se besídka 
s  výstavkou  líbila  a  že  naši  hosté  odcházeli 
domů plni krásných dojmů a příjemně nala-
děni na blížící se svátky.

Mgr. Alena Slámová

Vánoční projekt na naší škole

Vánoční besídka ZŠ v Tršicích
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Milovníci zábavného a poučného čtení se mohou 
také letos potěšit Hanáckým kalendářem, který kaž-
doročně vydává  Společnost přátel vesnice a malého 
města. Kalendář obsahuje řadu zajímavých statí na 
různá témata také  z okolních vesnic - Kokory, Velký 
Týnec a dalších obcí v okolí Olo-
mouce.  Nejvíce se však zabývá 
historií železnice a II. světovou 
válkou. Ve stati Miloslava Baďu-
ry  Prvopočátky  železniční  do-
pravy v našem regionu se autor 
zmiňuje  také  o  Tršicích:  "Dnes 
už málokdo ví,  že krátce před první světovou vál-
kou,  někdy  kolem  roku  1910,  se  rozhodli  zástup-
ci  řady obcí na Olomoucku a Přerovsku vybudovat 
železniční  spojení  z  Olomouce  do  Radvanic,  které 
mělo propojit  tršickou chmelařskou oblast se svě-
tem. Trať měla vést z Olomouce, přes Velký Týnec, 
Čechovice, Hostkovice, Vacanovice, Tršice, Lazníky 
do Radvanic, kde se měla napojit na hlavní trať na 
Ostravu. Za snahu vybudovat  tuto  trať  se postavil 

i tehdejší vlivný chmelařský spolek v Tršicích. Byla 
dokonce provedena i ekonomická studie, která  po-
čítala  s  tím,  že  náklady by měly  činit  kolem dvou 
milionů rakouských korun, což byla na tehdejší po-
měry  značná  částka.  Bohužel  krátce  nato  vypukla 

první  světová  válka  a  po  jejím 
skončení  se  jaksi  na  její  stavbu 
zapomnělo  i  v  nově  vzniklé  re-
publice."
Autor  stati  Miloslav  Baďura 

píše :"Bohužel". Dnes však mož-
ná můžeme říct  Bohudík, proto-

že řada podobných železničních tratí byla u nás za 
posledních dvacet let zrušena  a k nelibosti místních 
patriotů by možná stejný osud čekal také trať, která 
měla procházet Tršicemi.
        Zájemci  o  zajímavé  čtení  z  regionu Hané  si 

mohou Hanácký kalendář koupit v Olomouci v obou 
knihkupectví v Ostružnické ulici nebo v Přerově na 
Žerotínově náměstí v prodejně Gramo - Televize.

Miroslav Rozkošný

Měsíc  prosinec  je  ve  znamení  Adventu,  tedy 
očekávání Vánoc. Jak jsem již psal v minulém čís-
le TZ, je toto období ve znamení spěchu, zmatků 
a nervozity kolem nás. Přesto nám právě toto ob-
dobí nabídlo v loňském roce, jako i v předchozích 
letech, nespočet akcí v blízkém i vzdáleném okolí.
I u nás v Tršicích proběhla různá setkání, která 

nám měla přiblížit Vánoce a dobu adventní, 
a to tradičně i netradičně. Zde se ovšem nabízí 

otázka, co je to tradice?
5. prosince proběhla v našich obcích tradiční mi-

kulášská obchůzka s Mikulášem, andělem a čerty, 
kterou přivítaly především menší děti.
6.  prosince  proběhla  na  sále Radnice Mikuláš-

ská nadílka, kterou připravili pro děti tršičtí hasiči. 
Akce byla pečlivě připravena a dospělí  i  děti  od-
cházeli spokojeni a nadšeni.
10. prosince se v sále tršické Radnice konalo po-

sezení  s důchodci, kterou organizoval SPOZ. Pří-
tomní  se zde sešli, popovídali  si,  zavzpomínali  si 
a samozřejmě se dobře pobavili.
11. prosince proběhlo na náměstí rozsvěcení vá-

nočního stromu. Tuto novou akci zajišťovala Obec 
Tršice a TJ Tršice. Přesto,  že se  jednalo o novou 
akci, byla hojně navštívena všemi věkovými sku-
pinami.  
18. prosince proběhla ve škole Vánoční besídka, 

kterou připravili žáci a vyučující I. stupně ZŠ Trši-
ce. I zde zavládla krásná vánoční atmosféra.
18.  prosince  jsme mohli  v  dolní  škole  navští-

vit Vánoční spirálu, kterou připravili žáci kytarové 
školy. Zde jsme za svitu svíček a vůně vánočního 
cukroví zpívali vánoční písně 
a koledy.
19. prosince proběhlo v konírně panského dvora 

Stolní oceňování králíků, akce byla zajištěna ČSCH 
Tršice

Ve dnech 19. a 20. prosince proběhl v kultur-
ním areálu Košt slivovice, který  organizovali tršičtí 
chovatelé.
V  těchto  dnech  (tedy  19.  a  20.  prosince)  při-

chystali členové kulturní komise Výstavu betlémů, 
zvonků a svícnů v muzeu na tršickém zámku.
O  vánočních  svátcích,  24.,  25.  a  26.  prosince 

zazněly při slavnostních bohoslužbách skladby ba-
rokních  českých a  evropských hudebních mistrů, 
jež pro nás nastudovali členové Chorus Marianus 
pod vedením J. Navrátilové a J. Gottwalda.
Myslím, že na obec s tisícovkou obyvatel  je to 

pěkný  výčet  akcí  (doufám,  že  jsem na  některou 
nezapomněl). Asi každý z nás mohl navštívit ně-
jakou  akci,    kde  se  pobavil,  naladil  na  správnou 
vánoční atmosféru.
Na  závěr  bych  chtěl  poděkovat  organizátorům 

všech zmiňovaných akcí, za jejich práci a čas pro 
nás, pro občany. Přispěli tak k příjemnému prožití 
předvánočního období. 
Přeji mnoho sil a energie do další práce.

M. Mahdal

11. prosince proběhlo na náměstí rozsvěcení vánočního stromu. Tuto novou akci zajišťovala 
Obec Tršice a TJ Tršice. Přesto, že se jednalo o novou akci, byla hojně navštívena všemi 
věkovými skupinami.   
18. prosince proběhla ve škole Vánoční besídka, kterou připravili žáci a vyučující I. stupně 
ZŠ Tršice. I zde zavládla krásná vánoční atmosféra. 
18. prosince jsme mohli v dolní škole navštívit Vánoční spirálu, kterou připravili žáci kytarové 
školy. Zde jsme za svitu svíček a vůně vánočního cukroví zpívali vánoční písně  
a koledy. 
19. prosince proběhlo v konírně panského dvora Stolní oceňování králíků, akce byla 
zajištěna ČSCH Tršice 
Ve dnech 19. a 20. prosince proběhl v kulturním areálu Košt slivovice, který  organizovali 
tršičtí chovatelé. 
V těchto dnech (tedy 19. a 20. prosince) přichystali členové kulturní komise Výstavu betlémů, 
zvonků a svícnů v muzeu na tršickém zámku. 
O vánočních svátcích, 24., 25. a 26. prosince zazněly při slavnostních bohoslužbách skladby 
barokních českých a evropských hudebních mistrů, jež pro nás nastudovali členové Chorus 
Marianus pod vedením J. Navrátilové aj. Gottwalda. 
   Myslím, že na obec s tisícovkou obyvatel je to pěkný výčet akcí (doufám, že jsem na 
některou nezapomněl). Asi každý z nás mohl navštívit nějakou akci,  kde se pobavil, naladil 
na správnou vánoční atmosféru. 
   Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorům všech zmiňovaných akcí, za jejich práci a 
čas pro nás, pro občany. Přispěli tak k příjemnému prožití předvánočního období.  
Přeji mnoho sil a energie do další práce. 
 

 
Rozsvěcení vánočního stromu 
 

M. Mahdal 
 

Malé ohlédnutí za prosincem 2009

Hanácký kalendář
píše také o Tršicích

Rozsvěcení vánočního stromu
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V prosinci jsme
se dobře bavili

Ve dnech 19. a 20. prosince 
2009  proběhlo  v  konírně  pan-
ského  dvora  stolní  oceňování 
králíků.
Tuto  akci  pořádali  již  potře-

tí  tršičtí chovatelé. Ačkoli se  jí 
zúčastnili především chovatelé, 
objevili se zde i zástupci tršické 
veřejnosti a obce.
Celkem bylo oceňeno 51 krá-

líků, 10 plemen od 7 chovate-
lů. Nejvíce bodů získala samice 
plemene  Vídeńský  černý  cho-
vatele J. Kubíčka.

Chovatelé pokračovali v letní 
restauraci  akcí  Košt  slivovice, 
který se konal taktéž potřetí.
Koštu  se  tentokráte  zúčast-

nilo  10  vzorků  slivovice,  které 
posuzovala  nezávislá  komise, 
složena  nejen  z  místních,  ale 
i přespolních porotců.
Ačkoli  se    zde  ocitly  vzor-

ky  z  různých  druhů  ovoce, 
přece  vyhrály  švestkovice.                       
I. místo obsadil pan Jan Přindiš 
z Lipňan,   
II. a III. místo získal pan Jo-

sef Hanus z Doloplaz.
Oběma  vítězům  blahopřeje-

me a  přejeme  hodně  úspěchů 
v další práci.
Košt  slivovice  pokračoval 

i v neděli, kdy návštěvníci, kte-
ří se v mrazivém počasí vydali 

do muzea na výstavu betlémů, 
zvonků  a  svícnů,  (tato  akce 
byla  pořádána  kulturní  komisí 
v  Tršicích)  se  přišli  občerstvit 
a  zahřát  do  restaurace.  A  sa-
mozřejmě také ochutnat slivo-
vičku. A že v mrazivém počasí 
zahřála!
Kdo zavítal v tyto dny do mu-

zea,  zhlédl  zde  nejen  betlémy 
z různých materiálů a časů, ale 
také  výrobky  šikovných  rukou 
našich  spoluobčanů,  tj.  svícny 
pana Bělajeva a výrobky z per-
níku paní Svrčkové. 
Děkujeme  všem  organizá-

torům  a  vystavovatelům,  ale 
také návštěvníkům, kteří se na 
jednotlivých akcích podíleli.   
 

M. Mahdal

Tříkrálová sbírka letos ještě úspěšnější

Vážení přátelé,
rádi bychom vás i touto cestou seznámili s výsledky Tříkrálové sbír-
ky 2010. Koledníci v Tršicích vybrali 30 841 Kč, z toho 18 256 Kč 
v Tršicích, 1 496 Kč v Hostkovicích, 3 404 Kč v Lipňanech,  
3 490 Kč ve Vacanovicích a 4 195 Kč na Zákřově, což je oproti loň-
skému ročníku sbírky nárůst o tisíc korun. V tomto roce se do pro-
jektu zapojilo devět kolednických skupinek.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a i těm, kteří nám s přípravou a realizací sbírky po-
mohli. Zvláště chceme na tomto místě vyzdvihnout přínos místního asistenta sbírky pana Rado-
míra Ohery a otce Františka Pěnčíka, faráře zdejší římskokatolické farnosti. Zvláštní poděkování 
patří koledníkům, kteří obětovali svůj volný čas i pohodlí. Navzdory mrazu či nepohodě přinášeli 
radostnou zprávu o narození Krista a přijímali vaše finanční dary pro potřebné. Za všestrannou 
pomoc a ochotu děkujeme i zaměstnancům obecního úřadu.
Ti všichni přispěli k tomu, že výtěžek sbírky v olomouckém děkanátu letos poprvé překročil hrani-
ci milion korun. Vykoledovalo se celkem 1 012 400 Kč. Přibližně dvě třetiny prostředků Tříkrálové 
sbírky se vrací do míst, kde byly získány. 
V letošním roce chce Charita Olomouc větší část podílu ze sbírky věnovat na finanční spo-
luúčast pro projekt „Rozvoj a kvalita sociálních služeb pro lidi bez domova“, který je finan-

covaný převážně z prostředků EU v rámci 
Regionálního operačního programu. Hlavní-
mi cíli tohoto projektu je zkvalitnit, rozšířit 
a modernizovat stávající prostory Střediska 
Samaritán pro lidi bez domova na Wurmově 
5 v Olomouci. 
Část prostředků z obdrženého podílu Tříkrá-
lové sbírky bude určena i na humanitární, 
rozvojovou a přímou pomoc potřebným.
Děkujeme Vám, že jste štědře podpořili pro-
jekty, díky nimž bude Charita adresně, účin-
ně a efektivně, pomáhat tam, kde je to po-
třeba.

Ing. Mgr. Daniela Pazderová
koordinátorka sbírky

tel. +420 734 435 406
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1. ledna 1943, pátek 28. týden 
Pro vodu jde dnes tata a mama, a sice o 1/2 5 h 
ráno. Snídáme o 1/4 8 h a spíme do 11 h. K obědu 
je guláš vuřtový. Je napadnutého asi 25 cm sněhu. 
Večeříme z gulášu polévku. Dnes Sl. nepřišel. Je 
vítr a padá sníh.

2. ledna 1943, sobota 28. týden 
Jdu o 4 h pro vodu a u Máni je velké světlo. Spíme 
do 10 h. O 1/2 8 h snídáme. K obědu je polévka 
hovězí a roláda z bramb. těsta. Tata je trochu na-
chlazen, a proto vaří Licka. Je to dobrý oběd. Odpo-
ledne spíme. Večeříme polévku. Sl. přišel o 1/2 9 h 
a spí zde do 2 h. Situace je ohromná. Rusové dobyli 
Velikije Luki. Po válce však furt nechce být.

7. ledna 1943, čtvrtek 29. týden 
Jdu pro vodu o 4 h a spíme do 1/2 8 h a snídáme. 
Pak obkládáme boudu. Napřed u našich dole a pak 
u nás nahoře a střechu koberci. Je to velmi dobré 
a teď je zde značněji teplo. Sl. byl ráno u H. a sly-
šel tlouci a řekl, ať to děláme v poledne. K obědu 
je prima gulášová polévka. Odpoledne sedíme. Sl. 
přišel o 10 h a spí zde do 2 h. Večeřeli jsme chléb a 
kávu. Sl. má slíbeno 5 kg čaje.

10. ledna 1943, neděle 29. týden 
Pro vodu jdu o 1/4 4 h a u Máni je světlo a nahoře 
také. Je velký vítr a zebe mne do prstů. Spíme do 
10 h a o 8 h snídáme. Dopoledne jel kolem bou-
dy po cestě na lyžích R. Sobota a Franta Spáčilů. 
K obědu jsou fazole. Odpoledne sedíme. Večeříme 
kávu a chléb. Sl. dnes přišel a donesl chléb, bram-
bory a od L. balíček. Jsou v P[raze] a mají jeti až v 
únoru. Jsme rádi. Situace je ohromná. Sl. zde spí 
do 3 h ráno.

12. ledna 1943, úterý 30. týden 
Jdu pro vodu a je velká zima, mám z punčoch ru-
kavice, ale je mně přesto zima. Pod nohama křupe 
mráz. Spíme skoro do 11 h a je nám zima. O 8 h 
snídáme. Naši mají dole velkou zimu, až 8 - 100. K 
obědu je gulášová polévka. Brambory jsou všechny 
jako kosti zmrzlé. Dnes, doufám, donese Sl. peřiny 
a snad to bude lepší. Odpoledne sedíme všichni na-
hoře. Obědváme až o 1/2 3 h odpoledne polévku a 
trochu jsme se alespoň zahřáli. Večeříme o 7 h, a to 
chléb s kávou. Zima trochu polevuje. Sl. přišel o 6 
h a donesl našim dolů peřiny. Je jim tepleji. Prý Sl. 
později přijde, že jde k večeři, ale již nepřišel. Asi si 
šel spíše lehnout spát.

14. ledna 1943, čtvrtek 30. týden 
Pro vodu jdu o 4 h ráno a u Máni je světlo. Spíme 
do 1/2 8 h a snídáme pak. Vařič se nám propá-
lil na 3 místech a spravujeme jej do 1/2 10 h. K 
obědu je fazolová polévka. Odpoledne sedíme opět 
všichni nahoře a já přebírám hrách. Večer jíme jako 
obvykle chléb a kávu. Sl. přišel o 10 h, byl v Hulí-
ně u svého bratra Judra, ale nemluvil s ním, nebyl 
doma. Jsou velké závěje a již celý den hrozný vítr. 
Na střeše nám odnesl tašky. Sl. dostal povolání na 
úřad práce a máme velké starosti o něj, aby ho 
nevzali na práci. Sl. jde o 1/2 1 h domů.

16. ledna 1943, sobota 30. týden 
Jdu pro vodu o 1/4 5 h a spíme do 1/2 8 h a snídáme 
pak. Ležíme ještě do 11 h. Tatovi není dobře, brní 
ho ruka. K obědu udělala Lici bramborové knedle s 
povidly. Odpoledne sedíme. Tatovi se večer udělalo 
velmi zle a vrhl. Měli jsme o něj velký strach. Je 
mu však už lépe a lehl si dolů. Stále čekáme Sl., 
ale nejde. Až konečně o 1/2 2 h v noci přišel. Spadl 

nám ze srdce kámen, když ho vidíme. Na práci jet 
nemusí. Prosadil mu to jeho bratr. Tatovi je hned 
lepší. Sl. zde spí až do rána.

18. ledna 1943, pondělí 31. týden 
Ve 4 h ráno jdu pro vodu a Brok na mě štěká a mám 
strach, ať se H. nepodívá. Máňa má velký lustr roz-
žatý. O 8 h snídáme. Spíme do 11 h. Sl. dopoledne 
odhazoval u školky sníh. Podél školky někdo jel na 
lyžích. Včera sebralo gestapo Klapala a Ant. Ulicu. 
K obědu je hrachová polévka a noky. Odpoledne 
spravujeme lampu. K večeři je chléb s medem. Sl. 
přišel o 11 h v noci a šel hned domů. Gestapo zde 
zase řádilo a sebralo 8 lidí, Vaculíka učitele, Pepíka 
Zatloukalů, 4 Ulice, Al. Drápala, hajného Kučeru. Je 
to hrozné. O 1/2 1 h jde Sl. domů.

19. ledna 1943, úterý 31. týden 
Jdu o 4 h ráno pro vodu a u Máni je v pokoji velký 
lustr a v kuchyni je světlo. Sotva dojdu k Cyrilo-
vě jabloni, vidím od Herinků někoho jít a myslím, 
že je to Hanuska. Šel jsem proto rychleji a zabo-
čil jsem na luka a obešel jsem pole kolem stodoly 
sem. Osoba mě ale nepoznala. Jdu o 1/2 5 h znovu 
pro vodu a šťastně jsem došel zpět. Spíme do 8 h 
a snídáme. Ležíme dále do 11 h. Odpoledne jsme 
všichni nahoře v 1. etage. Večer je káva a chléb. Sl. 
přišel o 11 h a řekl mně, že mu Fiala říkal, že mě 
viděl. Nebyla to tedy Hanuska, ale Fiala. Budu teď 
chodit pro vodu již o 3 h. Dnes budeme spát dole, 
tata je nemocen. Má silný bronchitis. Sl. zde spí do 
5 h ráno.

22. ledna 1943, pátek 31. týden 
Pro vodu jdu o 3 h a spíme do 8 h a snídáme pak. 
Spíme dále až do 1 h a k obědu je hovězí polévka s 
kapánkem. Odpoledne jsme nahoře. Večeříme va-
ječnici a chléb. Sl. přišel o 1/2 12 h, spí zde do 6 h 
ráno. Situace je ohromná. Němci utíkají.

23. ledna 1943, sobota 31. týden 
O 1/2 3 h jdu pro vodu a spíme do 8 h a snídáme 
pak. Spíme do 11 h. K obědu je nudlová polévka a 
špalky z bramb. těsta s marmeládovou omáčkou. 
Odpoledne zase jsme u našich nahoře. Tatovi je už 
lépe. K večeři je chléb s vaječnicí. O 2 h přišel Sl. a 
je zde až do 5 h ráno. Situace je ohromná. Rusi že-
nou Němce a v Africe to bude brzy hotovo. Tripolis 
má padnout každým dnem. Jsme velmi posíleni. Sl. 
měl dnes hlídku s Old. Vybíralem. Rašku už pustili.

28. ledna 1943, čtvrtek 32. týden 
Jdu pro vodu o 1 h a spíme do 8 h a snídáme pak. 
Dále spíme do 1 h. K obědu je polévka a bramb. 
knedle. Odpoledne jsme nahoře v 1. etage. Veče-
říme chléb a kousek ovaru. Sl. přišel o 1/4 12 h a 
donesl 4 jiternice, 2 jelita a ovar, maso, polévku. 
Měli nucenou porážku. Včera ovar byl též od nich. 
Sl. zde spí do 6 h ráno. Bolí ho ruce. Situace je vel-
mi dobrá. Spojenci všude postupují.

30. ledna 1943, sobota 32. týden 
Ve 3 h ráno jdu pro vodu a spíme do 8 h a snídáme. 
Spíme dále až do 11 h a modlíme se. K obědu je po-
lévka (zabíjačková) a jelita s bramborama a chléb. 
Odpoledne jsme dole a až večer jdeme k našim. 
Večeříme polévku a brambory s jelitem. Sl. přišel o 
11 h a řekl, že dnes odpoledne o 1/2 5 h zemřela 
Máňa. Jsme celí nanic z toho a prý, jak slyšel od 
jedné paní z Přerova, zemřela v Osvěnčíně pí. Jaš-
ková z Přerova. Sl. jde domů o 1/2 1 h. Jsme velmi 
rozrušeni těmito událostmi. Ve 4 h jdeme spát.

(pokračování v dalším čísle TZ)

( … pokračování)
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Zastupitelstvo Obce Tršice
a kulturní komise

Vás zvou na
 

ZÁBAVU

S POCHOVÁVÁNÍM BASY

SÁL RADNICE   V  TRŠICÍCH

6. února 2010  Hudba: BENE
Začátek ve 20 hodin  Vstupné:  40,- Kč

VODĚNÍ MEDVĚDA

Tak a blíží se opět únor a s ním plesy, zábavy, maškarní bály, prostě plesová sezóna. 

Jak jistě všichni víme, toto období bylo a stále je zakončo-
váno tzv. masopustem se všemi jeho zvyky a tradicemi.
Taktéž  letos  proběhne  v  Tršicích  vodění  medvěda  a  to  
6. února. (Z technických důvodů se tentokráte předbí-
háme o týden).

Začínáme v 8,00 hod  před zámkem, kde je sraz masek 
a předávání klíče od obce. Poté bude následovat obchůz-
ka obcí s medvědem, kdy vás navštívíme.

Večer vás zveme do sálu Radnice na zábavu s pochová-
váním basy.

Srdečně zvou pořadatelé akce.

Vážení tvořivci
 
Po velkém úspěchu našeho  loň-
ského setkávání v zahrádkářské 
klubovně, jsem si pro Vás i letos 
připravila nějaké návrhy,  co by-
chom mohli v sobotních odpoled-
nech tvořit.
Nejprve bych Vás naučila uplést 
košíček ze starých novin. Není to 
náročné. Stačí trocha trpělivosti, 
proušky  novin,  špejle,  lepidlo, 
kramlíky  a  nějaká,  nejlépe  plná 
konzerva, která bude sloužit jako 
tvar a dvě kolečka o něco větší 
než dno konzervy – na dno naše-
ho výtvoru.
Jako další bych ráda ukázala pa-
tchwork  bez  šití  –  velikonoční 
ozdoby,  batiku,  bytového  texti-
lu,  batiku  v  mikrovlnce,  pokud 
bude zájem – batiku a malbu na 
hedvábí, savování na trika, tašku  
(hru – člověče, nezlob se), andíl-
ky z  těstovin, velikonoční věnce 
a mnoho dalšího.
Sledujte proto vývěsky a nástěn-
ky  v  obchodech.  Více  informací 
na tel: 604474672
nebo na e-mailové adrese 
bernardyngregor@seznam.cz.

NABÍDKA OBJEDNÁVKY POPELNIC

Vzhledem k  rostoucímu počtu  zájemců o koupi  svozových nádob na 
odpad, nabízí Obecní úřad v Tršicích zájemcům možnost objednávky. 
Cenová nabídka na plechové a plastové popelnice:

Popelnice KUKA 110 lt. pozink. síla plechu 0,8 mm, cena s DPH 706,- Kč/ks
Popelnice KUKA 110 lt. pozink. síla plechu 1 mm, cena s DPH 756,- Kč/ks
Popelnice plastové 120 lt. na kolečkách, cena s DPH 816,- Kč/ks
Popelnice plastová 240 lt. na kolečkách, cena s DPH 1024,- Kč/ks

Závazné  objednávky  na  všechny  výše  uvedené  typy  svozových  ná-
dob doručte písemně na Obecní úřad v Tršicích nejpozději do  
12. února 2010.  Objednané  nádoby  budou  v  později  upřesněném 
termínu rozvezeny zájemcům do všech místních částí obce a předány 
proti platbě v hotovosti.
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