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STODRUHÉ NAROZENINY BRATRA JANA NITKY Z TRŠIC 
 
Již vloni 22. listopadu se dožil vzácného jubilea stodruhých narozenin bratr Jan Nitka z Tršic, a to v 
relativn� dobré t�lesné a duševní kondici, protože ješt� po oslav� narozenin se v doprovodu svého 
syna zú�astnil Mikulášské besídky po�ádané v sále Radnice. K jeho dobré celoživotní kondici p�i-
sp�lo p�edevším cvi�ení v Sokole a práce na zahrad� až do velmi vysokého v�ku, kdy ješt� v de-
v�tadevadesáti letech sklízel ovoce ze žeb�e. "Ale již jen z nižších šprušlí," jak se mi tenkrát p�i-
znal. 
Na prvním sokolském sletu cvi�il br. Nitka jako dorostenec a �len Sokola Tršice již v roce 1920 v 
Praze na Letné a posledního Všesokolského sletu v Praze se v roce 1948 zú�astnil jako cvi�itel 
žák�. Mezitím pravideln� cvi�il v Sokole a na jeho tzv. veleto�e na hrazd� a další náro�né cviky s 
obdivem dodnes vzpomínají pam�tníci. Bratr Jan Nitka byl znám také mezi Sokoly v p�erovské 
sokolovn�, kam jezdil na sch�ze St�edomoravské župy Kratochvílovy jako �len jejího Ná�elnictva a 
od roku 1931 do roku 1939 jako p�edseda Komise soudc� nebo-li sudích. Své dobré vztahy s p�e-
rovskými Sokoly nep�erušil ani po zrušení Sokola n�meckými okupanty. Sv�d�í o tom i skute�nost, 
že po odchodu br. Rudolfa Lukaštíka do zahrani�ního odboje, pe�oval o jeho zahrardu. 
Bratr Jan Nitka pracoval po celý život jako zahradník, pracovník ovocných školek a sada�. Vyu�il 
se v roce 1924 u firmy Vybíral - Závodník v Tršicích. Po vyu�ení pracoval v n�kolika zahradnictví v 
�echách a na Morav�. V roce 1930 založil vlastní zahradnictví v Tršicích, které pozd�ji p�evzalo 
místní Jednotné zem�d�lské družtvo. Vedle práce v družstevním zahradnictví byl Jan Nitka velmi 
�inný i v zájmových zahrádká�ských organizacích. Vyšlechtil dv� odr�dy lískových o�ech� a publi-
koval �adu svých �lánk� v odborných �asopisech i denním tisku. Jako instruktor �eského zahrád-
ka�ského svazu p�edával své poznatky a zkušenosti v �ad� p�ednášek v �echách a na Morav�. 
Mezi nimi také v P�erov�. 

 
Miroslav Rozkošný 
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INFORMACE OBECNÍHO Ú�ADU  

���������������������������������������������
V sou�asné dob� probíhá zkušební provoz nového obecního rozhlasu v Tršicích. 
Žádáme ob�any, aby nahlásili na OÚ místa se špatnou slyšitelností, p�ípadn� ne-
fuk�ností reproduktor�. 

����������������������������������������������������
 

TERMÍNY SVOZU TDO V ROCE 2009 
 

  7. ledna 

21. ledna 

  4. února 

18. února 

  4. b�ezna 

18. b�ezna 

 

  1. dubna 

15. dubna 

29. dubna 

13. kv�tna 

27. kv�tna 

10. �ervna 

24. �ervna 

  8. �ervence 

22. �ervence 

  5. srpna 

19.srpna 

  2. zá�í 

16. zá�í 

30. zá�í 

14. �íjna 

28. �íjna 

11. listopadu 

25. listopadu 

  9. prosince 

23. prosince 

 
 

 
Vždy st�eda v sudém kalendá�ním týdnu. 

Termíny svoz� velkoobjemových a nebezpe�ných odpad� : 25. dubna a 24. �íjna 2009. 
 

����������������������������������������������������
�

Výb�r poplatk� za likvidaci TDO na rok 2009 
Na rok 2009 stanovilo Zastupitelstvo obce Tršice výši poplatku za komunální odpad na 400 K� na 
osobu s trvalým pobytem v obci Tršice. Poplatek je stanoven obecn� závaznou vyhláškou obce 
Tršice �.2/2007 
Poplatky se budou vybírat na OÚ od ob�an� s trvalým pobytem v místní �ásti Tršice 
od 26.ledna do 26. února 2009, vždy PO a ST 8-12 a 13-17 hodin. 
Osvobození od poplatku jsou : 
a) poplatníci, kte�í v p�íslušném roce dovrší 80 a více let v�ku, 
b) poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. na Obecním ú�ad� Tršice, Tršice �.50. 
Úleva ve výši 50 % 
se poskytuje poplatník�m – student�m denního studia škol, umíst�ných mimo obec Tršice  
(zp�sob ohlášení nároku na úlevu od poplatku je uveden v OZV). 
Výb�ry poplatk� v dalších místních �ástech obce budou probíhat v m�síci b�eznu a termíny 
budou up�esn�ny pozd�ji. 
 

����������������������������������������������������
Uzáv�rka p�ísp�vk� do dalšího �ísla Tršického zpravodaje je 10. 2. 2009 

����������������������������������������������������
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Výpis z OZV obce Tršice �. 2 / 2008 , o místním poplatku za provoz systému 

shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání  
a odstra�ování komunálních odpad� 

 
(plné zn�ní OZV na www.trsice.cz nebo k nahlédnutí na OÚ v Tršicích)  

  
�l. 3 

Ohlašovací povinnost 
 
 (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemn� nebo ústn� do protokolu vznik poplatkové 
povinnosti do 30 dn�.  

(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své p�íjmení, jméno, rodné �íslo,  adresu trvalého 
pobytu, adresu bydlišt�, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník, který je vlastníkem stavby na 
území obce, která slouží nebo je ur�ena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná 
fyzická osoba, uvede rovn�ž �íslo popisné nebo eviden�ní této stavby; pokud stavba není takto ozna�ena, 
uvede parcelní �íslo pozemku, na n�mž je stavba umíst�na. 

(3) Poplatník podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona  je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho po-
platkové povinnosti v d�sledku zm�ny trvalého pobytu v obci, a to nejpozd�ji do 30 dn� ode dne, kdy tato 
zm�na nastala. 

(4) Poplatník podle § 10b odst. 1 písm. b) zákona je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho po-
platkové povinnosti v d�sledku zm�ny vlastnictví ke stavb� ur�ené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to 
do 30 dn� ode dne, kdy tato zm�na nastala. 

 
�l. 5 

Splatnost poplatku 
 
 (1) Poplatek je splatný jednorázov� nejpozd�ji do 28.února p�íslušného kalendá�ního roku. 
V p�ípad�, kdy poplatková povinnost za domácnost p�evyšuje �ástku 2000 K�, je možno poplatek zaplatit ve 
dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 28.2. a 30.6. p�íslušného kalendá�ního roku. 
           (2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti dle odstavce 1, je pom�rná výše poplatku 
splatná nejpozd�ji do 30 dn� od jejího vzniku. 
 

 
�l. 6 

Osvobození a úlevy 
 (1) Od poplatku se osvobozují:       
a) poplatníci, kte�í v p�íslušném roce dovrší 80 a více let v�ku, 
b) poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. na Obecním ú�ad� Tršice, Tršice �.50.  
 (2) Úleva ve výši 50 % se poskytuje poplatník�m – student�m denního studia škol, umíst�ných mimo 
obec Tršice.  

(3) Zp�sob ohlášení nároku na úlevu od poplatku: 
a)  nárok na úlevu je poplatník povinen správci poplatku každoro�n� ohlásit písemn� nebo ústn� do proto-
kolu nejpozd�ji do 28.2. p�íslušného kalendá�ního roku, jinak nárok zaniká. Skute�nost zakládající nárok na 
úlevu od poplatku, která nastala až po 1.3. p�íslušného kalendá�ního roku, je poplatník povinen ohlásit ve 
lh�t� 30 dn� ode dne jejího vzniku, jinak nárok na úlevu zaniká, 
 
b) úleva se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvá skute�nost, uvedená v odst. 2  tohoto �lánku. Rozhod-
ným dnem pro ur�ení, zda nárok na úlevu trvá, je vždy poslední den kalendá�ního m�síce, 
 
c)  jestliže pomine d�vod, pro který byla úleva poskytnuta, je poplatník tuto skute�nost povinen do 30 dn� 
ohlásit správci poplatku a hradit poplatek od doby, kdy d�vody pro úlevu pominuly, 
 
d) poplatník, uplat�ující nárok na úlevu, je povinen p�edložit potvrzení o ubytování spolu s potvrzením o stu-
diu p�íslušné školy. Nebude-li doklad p�edložen nebo bude obsahovat nejasnosti nebo chyby, má se za to, 
že poplatník nespl�uje podmínky pro úlevu od poplatku. 

 
�l. 7 

Navýšení poplatku 
 Nezaplacení poplatku v�as nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE 
�ÍM BUDU? 
Neuplyne ani rok a bude to pro nás osmáky jedna z nejd�ležit�jších otázek, kterou jsme si kdy 
v život� položili. Proto pro nás uspo�ádali naši u�itelé dvoudenní projekt – Volba povolání.  
11. prosince jsme spolu s žáky 9. t�ídy vyrazili sm�r P�erov. �ekala nás hodn� zajímavá exkurze 
v p�erovském závod� Meopta. Vyráb�jí se tam nejr�zn�jší optické p�ístroje. Úpln� nás zasko�ila 
chirurgická �istota všech pracoviš� – kv�li dokonalosti vyráb�ných �o�ek to nejde jinak. N�která 
pracovišt� byla celá zasklená, aby tam nenalétal prach z návšt�v. Podle slov našeho pr�vodce se 
sem moc divák� nedostane, byli jsme asi unikát. 
Z Meopty jsme dojeli (n�kte�í došli p�es váno�ní nám�stí) do St�ediska volného �asu Bios, kde nás 
�ekal ekolog s p�ednáškou o krajin�. 
12. prosince jsme poznali povolání hasi��, policist�, voják� a ková�e. Ani jsme se nemuseli nikam 
p�esouvat. Ti všichni p�išli za námi do naší školy a zajímav� s námi pobesedovali. N�kte�í dokonce 
p�inesli dáre�ky a te� všichni máme tužku a notýsek maská�ové barvy, pr�pisku s nápisem �eská 
policie a ješt� jsme si pochutnávali na zamaskovaných bonbónech a lízátkách. 
 A hlavn� jsme se dozv�d�li hodn� ze života pozvaných host�.  
 Sami jsme si p�edvád�li nejr�zn�jší profese, zjiš�ovali jsme i r�zné informace o sob�. Bylo to za-
jímavé hlavn� proto, že jsme pracovali ve smíšených  skupinách složených z osmák� a devá�ák�. 
Aspo� jsme se navzájem lépe poznali a na chodb� se na sebe budem víc usmívat. 
Bylo to prost� super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
                                                                                 žáci 8.t�ídy 
 

VÁNO�NÍ PROJEKT PRO ŽÁKY ŠESTÉ AŽ DEVÁTÉ T�ÍDY 
�

Pojem Vánoce si v�tšina z nás tradi�n� spojuje s p�ed- 
stavou klidu, pohody a odpo�inku. 
Projekt na téma Vánoce, který prob�hl na naší škole už 
15.prosince, se s t�mito vžitými p�edstavami v mnohém 
rozcházel. 
 Že se v pond�lí nebudou u�it podle obvyklého rozvrhu, 
p�ijali žáci vesm�s velmi kladn�. Mnozí netušili, kolik úsilí 
budou muset vynaložit na jednotlivých stanovištích, kolik 
aktivit na n� �eká. Prosed�t celé vyu�ování jen tak pasivn� 
v lavici tentokrát nep�ipadalo v úvahu. 
Vyu�ující si p�ipravili pro jednotlivé skupiny p�evážn� 

výtvarné váno�ní aktivity z dostupných materiál�, pochopiteln� nechyb�l nácvik lidových �eských a 
moravských koled. Pomocí po�íta�ových program� si žáci v u�ebn� informatiky vyzkoušeli návrhy 
váno�ních i novoro�ních p�ání, aby  nejpoda�en�jší z nich vytiskli, v u�ebn� výtvarné výchovy jsme 
modelovali, jiné dv� skupiny vyráb�ly ozdoby pro spole�ný váno�ní stromek... Možná ne všechno 
se poda�ilo každému úpln� dokonale, to ale našt�stí nebylo tolik podstatné. 
Program jsme zakon�ili setkáním všech šesti skupin a vyu�ujících v t�locvi�n�, po spole�ném za-
zpívání koled se našel �as také na tanec. 
Vánoce ve škole mají jednu velkou p�ednost – i po jejich skon�ení jsme m�li všichni ty skute�né 
Vánoce se sváte�ní pohodou a klidem teprve p�ed sebou...  
         Iveta Drápalová 
 

VÁNOCE NA 1. STUPNI 
       Také d�ti první až páté t�ídy m�ly  ve stejném termínu sv�j Váno�ní projekt. Ráno se sešli 
všichni – u�itelé i žáci – ve cvi�ebn� na nové škole a spole�n� zahájili akci zapálením sví�ek na 
adventním v�nci. Pak se d�ti  rozd�lily do p�ti asi patnácti�lenných v�kov� smíšených skupin a 
odebraly se do t�íd. Tam pod vedením u�itel� plnila každá skupina zadané úkoly a p�ipravovala 
záv�re�nou prezentaci. A jaké že to byly úkoly? Samoz�ejm� – váno�ní : Vyrobte jedno nepe�ené 
cukroví, ozdobte jeden velký papírový strome�ek a p�edve�te dramatizaci jedné váno�ní koledy.  
        O p�l dvanácté se op�t všichni sešli v t�locvi�n� a užasli – bylo hotovo všech p�t krásných  
váno�ních stromk� a mísy byly plné cukroví. P�i koledách se hrálo, tan�ilo i zpívalo, ale to nejlepší 
p�išlo nakonec – potom se hlavn� jedlo a koštovalo. 
         Takže i na prvním stupni to byl �inorodý, perný, pestrý, ale i sváte�ní den. 
 
                                                                                       Radka Zborníková 
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Žáci naší školy   se v letošním roce zapojili do školního 
recykla�ního programu Recyklohraní. Neziskové spole�nosti 
ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajiš�ují sb�r a recyklaci 
vysloužilých elektroza�ízení, baterií a obal�,p�ipravily pro školáky  
ekologickou hru, která za�ala 1.zá�í a je zam��ena na základní a 
st�ední školy. Jejím cílem je intenzivn�ji zapojit do sb�ru využitelných 
odpad� mladou generaci a sou�asn� žáky v nakládání s odpady 
vzd�lávat.Nad projektem Recyklohraní p�evzal záštitu ministr školství, 
mládeže a t�lovýchovy Ond�ej  Liška. Také naše škola se zapojila od 
zá�í do této ekologické hry.  Obdrželi jsme od 
zmín�ných firem sb�rný box na použité 
baterie a drobné vysloužilé  elektroza�ízení����

 
A co tedy sbíráme? 
Nepot�ebné drobné elektrospot�ebi�e 
(nap�íklad starý mobil, kalkula�ku, telefon, 
elektrohra�ku, drobné po�íta�ové vybavení, 
discman, MP3 p�ehráva�,… ),  baterie a 
akumulátory.  
 

Vážení rodi�e, i Vy se m�žete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma 
vybité baterie �i vysloužilé drobné elektrospot�ebi�e, v�nujte je svým d�-
tem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým d�tem pom�žete získat body na 
nákup odm�n. 
 
       u�itelky 1.st.                                                                                               

 
 

� �

� 

HISTORIE A OPRAVA KOSTELA  
NAROZENÍ PANNY MARIE V TRŠICÍCH 

 
P�vodní kostel byl postaven ve 14. století ve slohu gotickém. Archívn� je p�ipomínán rokem 1347. 
V tomto roce záznamy výslovn� jmenují fará�e Racka, �ímž je doložena i existence farního kostela. 
Patronát pat�il tehdejším majitel�m tvrze. 
Z dalších let se dochovalo velmi málo zpráv. Od roku 1634 až do roku 1672 byla tršická farnost 
p�id�lena do Pen�ic. 
Roku 1642 byl tršický kostel vypálen Švédy a �áste�n� pobo�en. Roku 1662 gotický sloh p�estav-
bou porušen. Roku 1758 vypálili a zpustošili kostel i s v�ží Prusové. Kostel byl obnoven olo-
mouckou kapitulou roku 1761. V roce 1839 sho�ela šindelová st�echa, která byla posléze v roce 
1885 pokryta b�idlicí za fará�e Mat�je Nováka. V roce 1889 byl kostel op�t opraven. Byl památkov� 
cenný, nevyhovoval však pot�ebám tršické farnosti. Proto metropolitní kapitula v Olomouci dala 
dne 29.10.1904 souhlas ke zbourání. S bouráním se za�alo v dubnu 1905, 29.5.1905 byla vložena 
pam�tní listina do základního kamene nového kostela.  Následujícího roku 17. a 18. 10. 1906 byl 
nový chrám Narození Panny Marie vysv�cen olomouckým biskupem dr. Karlem Víznerem, který 
zastupoval arcibiskupa Františka Saleského Bauera. 
Nový chrám se stav�l za p�edsedy kostelního výboru Josefa Pre�ana, fará�e P. Ferdinanda Pla-
chého a p�edsedy stavebního družstva Františka Závodníka z Tršic �.p. 16. Postaven podle návrhu 
a za osobního dohledu architekta Josefa Piska�e, ministerského rady z Vídn�. Stavitelé byli archi-
tekt Hudec z Hranic a Jan Sedlá�ek z Laz� ve Slezsku. 
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Za zásluhy o stavbu chrámu dostalo se papežského vyznamenání fará�i P. Ferdinandu Plachému, 
vyznamenán byl dne 1.3.1907 límcem Dollare maius, a p�edsedovi stavebního družstva F. Závod-
níkovi byl ud�len Zlatý k�íž. 
Novostavba chrámu byla provedena nákladem sto sedmdesáti tisíc korun, byl postaven ve slohu 
novobarokním. 
Je 45 m dlouhý, obdélníkového p�dorysu. Má hranolovou v�ž se zvonovou mansardovou st�e-
chou, sanktusovou v�ž, bo�ní, nižší kapli Božího hrobu, sakristii a k�r nad hlavním vchodem. Dne 
28.10.1906 byl upevn�n na v�ži 45 m vysoké, pozlacený k�íž. 
Po roce 1923 bylo zavedeno do chrámu elektrické vedení, postupn� provád�no osv�tlení celého 
chrámu. 
V roce 1925 byl posv�cen nový zvon Josef, ulit firmou Richard Herold v Chomutov�. Po�ízen 
z dobrovolné sbírky farník� v cen� 75000 korun. V roce 1927 od téže firmy ulit zvon Antonín 
v cen� 26700 korun, sv�til páter Ferdinand Alexa.  Darovali farníci  na památku padlých sedmde-
sáti vojín� tršické farnosti. V roce 1927 byl zakoupen lustr z broušeného skla s 24 žárovkami za 
4000 K�. V roce 1933 byl chrám vymalován za fará�e P. Ferdinanda Ji�i�ného akademickým malí-
�em  Janem Kohlerem a jeho pomocníkem Janem Ježkem z Byst�ice pod Hostýnem 
Oltá�e obnovil a pozlatil pozlacova�  Antonín Skácel z P�erova. Malba stála 95 000 K�. 
V roce 1934 byl zaveden elektrický pohon varhan, 1942 zrekvírovány t�i zvony na  vále�né ú�ely, 
zvon Josef, Antonín a zvon Panny Marie. Roku 1945, po válce se vrátil pouze zvon Panny Marie 
z roku 1759. 
V letech 1971-1973 byla opravena st�echa, fasády chrámu, nové svody. V roce 1975 byl vysv�cen 
fará�em Josefem Tabachem  nový zvon Josef, který byl ulit v Brodku u P�erova paní Leticií Dytri-
chovou. V tomto roce prob�hla také renovace sochy svaté Kunhuty.  
V roce 1978 instalováno v celém chrámu nové elektrické vedení. 
V letech 1979-1985 byla provedena   modernizace chrámu podle nových liturgických úprav. V roce 
1986 oprava v�žních hodin - nový �íselník a v roce 1990 instalovány nové v�žní hodiny 
s elektrickým pohonem. 
Zárove� s opravami chrámu byly provád�ny i opravy památek a kapli�ek v celé tršické farnosti. 
Postupné malování a bílení chrámu svépomocí bylo zahájeno v roce 1991, dokon�eno v listopadu 
1997. Celková �ástka asi 50 000 K� byla �áste�n� uhrazena z chrámových koncert� duchovní 
hudby konaných v našem chrámu. V roce 1992 byla provedena oprava klenby v presbytá�i  firmou 
Ingstav z Kojetína. Proplacená �ástka �inila 245 000 K�. Oprava varhan probíhala ve dvou fázích. 
V roce 1995 se uskute�nila sbírka  v celé farnosti, vybráno bylo 120 000 K� v  roce 19997 bylo 
vybráno 43 000 K�. 
Rekonstrukce v�ži�ky kostela se sanktusníkem byla ukon�ena v roce 2004 a stála 529 426 K�. 
V roce 2008 prob�hla první etapa rekonstrukce st�ešního plášt� v�že, pokrytí bán� m�d�ným ple-
chem, restaurátorská  oprava  k�íže s monstrancí makovice. Tím se zabránilo zatékání  do krov� 
v�že, hodinového stroje a jejich postupného zni�ení. Velký problém nastal se stavbou lešení. Bylo 
použito trubkové lešení farního ú�adu, v�etn� podlážek. Rozm�ry podlážek však nebyly jednotné a 
musely se upravit.  Dále bylo zapot�ebí dokoupit chyb�jící trubky, sponky a podlážky. Celkem za 
252 000 K�. �ástka je vysoká, ale n�kolikaletý pronájem by stál víc. Za opravu v�že kostela, ople-
chování, tesa�ské práce, stavbu lešení se v roce 2008 zaplatilo 1178002 K�/ slovy jeden milion sto 
sedmdesát tisíc a dv� koruny/. 
V dalších letech bude probíhat 2. etapa-fasáda  kostela. Jelikož kostel je chrán�n památkovým 
ú�adem, musí se zachovat p�vodní vzhled a to bude finan�n� nákladné. Nelze se spoléhat pouze 
na ú�ady, sponzory, ale také na vaši laskavost a dobro�innost. Naši p�edkové dokázali b�hem jed-
noho roku tento chrám postavit za 170 000 zlatých. Nech� jsou nám dobrým vzorem. Budete-li chtít 
p�isp�t n�jakou �ástkou, odevzdejte ji prosím osobn� v sakristii po ned�lní mši svaté nebo odešle-
te na konto tršického chrámu. Bližší informace vám sd�lí P. František P�n�ík, Doloplazy, tel.585 
356 270. 
 
                                                    RNDr. Karel B�ezina 
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ZE VZPOMÍNEK PAM	TNÍK
 
 
O chovu koní v Tršicích                
 /dokon�ení/ 
 
             P�íjemnou povinností bylo pro majitele koní každoro�ní vození tršického fará�e a jeho do-
provod na pou� na Svatém Kope�ku a zp�t. Vzácní cestující se vozili v ko�á�e, a protože v Tršicích 
bývaly jen ko�áry dva, ko�í si je museli p�j�ovat. Ve v�tších hospodá�stvích však b�žn� bývaly pro 
osobní p�epravu a menší náklady bry�ky nebo tzv. koši�áky s bo�nicemi vypletenými proutím. 
              Nep�íjemnou povinností majitel� koní byly naopak v dob� války vojenské p�íp�eže tzv. 
foršpóny, kdy naposled za II. sv�tové války museli majitelé koní nebo jejich synové a �ele� zajiš-
�ovat dopravu voják� a vále�ného materiálu i do pom�rn� vzdálených míst. N�kdy i n�kolik dn� 
cesty tam a zp�t p�i trvalém nebezpe�í ohrožení života lidí i koní. V dob� velkých zim za II. sv�tové 
války museli majitelé koní vždy dv�ma párami koní  zajiš�ovat prohrnování cesty p�es Tršice a ko-
lem vesnice. Ješt� po válce mladí  muži vykonávali povinnou vojenskou službu také  u dragoun�. 
Jako poslední narukoval z Tršic k dragoun�m Jind�ich Závodník. Vojenskou službu nastoupil v 
roce 1946 u 2. jezdeckého pluku v Olomouci. Po p�ti m�sících však bylo jezdectvo v �eskosloven-
ské  armád� zrušeno a z dragoun� se stali na zbytek vojny p�šáci. S vojenskými ko�mi p�išli lidé v 
Tršicích do styku také po 2. sv�tové válce, kdy do republiky byla dovezeny kon� z povále�né ame-
rické pomoci tzv. UNRA. T�mto koním se proto �íkalo Unry a do Tršic p�išli �ty�í. Podle pam�tník�, 
všichni pom�rn� dobrých charakterových vlastností. 
                 "K chovu koní a jejich používání p�i práci v zem�d�lství byla na vesnici nutná �emesla, 
n�která už tém�� zapomenutá", p�ipomíná Vladimír Horák. P�edevším to byli ková�i. V Tršicích byli 
v posledních letech p�ed socializací zem�d�lství dva. Na Kubá�kov� kovárn� u dolního mostku 
p�es Olešnici pracoval nejprve ková� Filák, který však vinou následk� zran�ní z I. sv�tové války 
musel svého �emesla zanechat. Po n�m nastoupil na Kubá�kovu kovárnu ková� Derych, který 
pozd�ji m�l vlastní kovárnu v Bránce  a zde p�íležitostn� pracoval až do svého velmi vysokého 
v�ku. Druhou kovárnou v Tršicích byla kovárna Antonína Hnilici nedaleko u parku. Dnes už tém�� 
na vesnici vymizelým �emeslem je sedlá�ství. Posledním sedlá�em v Tršicích byl Antonín Venclík, 
rovn�ž z Bránky. Ješt� mén� známé je dnes �emeslo  kolá�ství. Vozy s d�ev�nými koly tzv. ráfáky 
používali zem�d�lci tém�� výhradn� až do padesátých let. Tato kola vyráb�l  v díln� na návsi po-
slední tršický kolá� Karel Zbo�il. Podle vypráv�ní Jind�icha Závodníka musel také �asto opravovat 
kola, když ko�í projížd�li vodou Olešnice kolem mostku u Kubá�kového, aby kon� osv�žili a dali 
jim napít. Mokrá kola po této jízd� sesychala a �asto se rozpadala. Kon� byli pro zem�d�lce jen 
t�žko nahraditelnou tažnou silou a jejich zdraví byla proto v�nována velká pozornost.  V p�ípad� 
pot�eby, když jiné pomoci nebylo, byl volán k nemocnému zví�eti veteriná� MVDr. Vladimír Budík a 
p�ed ním MVDr. Kytlica. 
               Dobrý k�� nebo dokonce celá pára koní stejného exteriéru, dobrých charakterových 
vlastností, to znamená poslušných a ochotných k práci,  bývala chloubou svých majitel�, a to na-
prosto oprávn�nou, protože jen nau�it kon� táhat nebylo snadnou záležitostí. Obvykle tuto práci 
nezvládal jeden �lov�k a také dob�í  ko�áci si p�i ní museli pomáhat. Avšak ani u dob�e zau�eného 
kon� k tahu nebyla záruka, že bude dob�e sloužit až do svého konce. Dobré kon� totiž nebylo t�ž-
ké pokazit neprofesionálním zacházením a zkažení kon� pak st�žovali lidem práci a navíc byli 
zdrojem úrazu. Majitelé koní proto své sv��ence neradi p�j�ovali a pokud to bylo nutné, vždy zva-
žovali komu kon� p�j�it. V nejednom p�ípad�, snad v každé vesnici, byl totiž k�� p�í�inou smrti 
ko�ího nebo ošet�ovatele. V Tršicích se naposled tento p�ípad stal v roce 1956. Ob�tí byl druž-
stevní ko�í Josef Lón, který m�l lehké a rychlé kon�, hantýrkou nazývané luf�áky, a proto byla to-
muto ko�ímu a jeho  lehkému vozu sv��ována doprava nemocných zví�at do nemocnice nebo na 
nutnou porážku. V osudný den, když Lón odvážel nemocné zví�e nebo zv�ata, jeho kon� se splašili 
a p�itom Josef Lón utrp�l zran�ní, kterému za n�kolik dní podlehl. Podrobnosti o tom jak a kde se 
neš´tastná událost stala se však ve vypráv�ní pam�tník� liší. Našt�stí v�tšina událostí se splaše-
nými ko�mi  skon�ila š�astn�.  "N�kdy splašení kon� dob�hli sami dom�  p�ed vrata a hospodá� za 
nimi p�išel z pole p�šky ," vzpomíná František Lukáš,       
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Z HISTORIE 
 
Vážení �tená�i 

V minulém roce jsme  vám na stránkách TZ  nabídli  ukázky z knihy �e�ka Kramoliše Nikodem 
z Bobolusk, boj tršických s vrchností.V této knize je psáno o naší obci, o její historii.  

V následujících �íslech vám nabídneme ke �tení ukázky z knihy, která má k naší obci také blízko. 

P�edkládáme vám text dokumentu, jenž podává sv�dectví o osudu jedné židovské rodiny, která se 
v letech druhé sv�tové války út�kem do ilegality vyhnula deportaci do koncentra�ního tábora a 
zachránila se tak p�ed nanejvýš pravd�podobnou záhubou.   

Jde o deník, který si v lét� 1942 za�al psát patnáctiletý Otto Wolf, když se se svými rodi�i a starší 
sestrou Felicitas, ozna�ovanou v deníku jako Lici, uchýlil do úkrytu v okolí  Tršic. Vedl pak deník 
skoro po t�i roky, ve st�ídajících se r�zných úkrytech v lese a v zahrad� poblíž vesnice, p�ímo v 
obci a nakonec v blízké osad� Zák�ov� - až do své násilné smrti v dubnu 1945. Wolfovi p�ed vál-
kou žili v Olomouci; do Tršic se odst�hovali ke konci roku 1940. Bydleli zde v dom� �. 256, ležícím 
zcela na okraji obce, u Aloise Herinka.  Dalo se p�edpokládat, že na venkov� nebude tak bezpro-
st�ední tlak okupace jako ve m�st�, jež bylo sídlem �ady okupa�ních ú�ad� a institucí, veliké vojen-
ské posádky a gestapa. Ott�v otec, Bertold Wolf, m�l navíc v Tršicích dobré známé z doby n�kdej-
šího zdejšího p�sobení v letech 1910-1920. Tady pak prožívala Wolfova rodina v prvních vále�-
ných letech osud protektorátních Žid� se všemi nar�stajícími omezeními a p�ibývajícími zákazy, s 
nebezpe�ím blížícího se fyzického zni�ení. Její postavení ve vesnickém prost�edí však bylo - v 
relaci k celkové situaci - snesiteln�jší; místní obyvatelstvo ji ušet�ilo ponižování a projevovalo ur�i-
tou solidaritu. Avšak program kone�ného �ešení židovské otázky brzo zasáhl i zde. 

Židé z Olomouce a okolí za�ali být soust�e�ováni pro deportaci v druhé polovin� �ervna 1942, a to 
v budov� školy v dnešní Hálkov� ulici v Nových Hodolanech, v blízkosti hlavního nádraží. První 
transport byl odtud vypraven 26. �ervence. Wolfovi byli sice do tohoto transportu, ozna�eného jako 
Aaf, povoláni, do Terezína však neodjeli. Jeden ze soused�, Josef Lón, je odvezl na povoze do 
Olomouce; na p�edm�stí se však od n�ho odlou�ili a vrátili se p�šky do lesa u Tršic, kde si p�edem 
vyhlédli místo pro úkryt. 

Toto se událo v pond�lí 22. �ervna 1942. V tento den za�ínají deníkové záznamy Ottovy, které pak 
pokra�ují a zachycují p�esn� všechny všední i mimo�ádné události, jež formovaly život Wolfových 
ve stísn�nosti a strachu, maximální obez�etnosti a materiální nouzi, avšak také jejich nad�ji a víru 
v blížící se konec války, v osvobození, ve shledání se vzdáleným synem a bratrem Kurtem. 

V dob�, kdy Wolfovi místo do transportu odcházeli do podzemí, vládl - jak známo - v protektorát� 
po atentátu na Heydricha mimo�ádn� silný teror. Atmosféru strachu stup�ovala hlášení o popra-
vách osob, které žily bez �ádné policejní p�ihlášky, jakož i osob, které je ukrývaly nebo jim pomá-
haly. Je t�eba zd�raznit, že všichni, kdo v�d�li o tajném pobytu Wolfových v Tršicích, p�ípadn� se 
o n�m postupn� dovídali, znali ovšem smrtelné nebezpe�í, hrozící Wolfovým i t�m, kdo jim umož-
�ovali ukrývat se p�ed koncentra�ním táborem a následujícími plynovými komorami. V prvních 
dnech po út�ku Wolfových v�d�l o této skute�nosti jediný �lov�k, který jim na vlastní p�st p�ipravil 
úkryt a zásoboval je. V deníku je ozna�ován b�žn� zkratkou Sl., n�kolikrát jako Slávek. Byl to za-
hradník Jaroslav Zda�il. Staral se o své chrán�nce s nasazením života. Zásoboval je potravinami, 
petrolejem a lihem na va�ení a jinými životními pot�ebami, nosil jim noviny, otci cigarety, zprost�ed-
koval jim sporadické poštovní spojení s p�íbuznými v Praze a jinde, p�inášel zprávy, jak ze života 
Tršic a protektorátu, tak o vývoji sv�tové situace a o bojištích sv�tové války. 

Když se blížila zima, museli Wolfovi opustit úkryt, který byl improvizovan� z�ízen na pokraji lesa 
B�lá, v �ásti zvané Amerika, nedaleko Zda�ilova pole, asi kilometr od obce. V �íjnu se p�est�hovali 
do malé d�ev�né boudy na zahradníkov� pozemku, jež byla vzdálena jen asi padesát metr� od 
domu pana Herinka, takže odtamtud vid�li dob�e do oken svého bývalého bytu. Bouda sloužila 
jako sklad ná�adí a bylo v ní umíst�no také �erpadlo na vodu (proto sem byla zavedena elekt�ina). 

O ukrývajících se Wolfových se postupn� dovídalo mnoho lidí. Jednak p�íbuzní Zda�ilovi, jednak 
lidé, kte�í náhodou narazili na lesní úkryt, nebo jiní, kte�í byli - vždycky jen v noci - samotnými Wol-
fovými vyhledáni s prosbou o podporu v zásobování. Živit tajn� �ty��lennou rodinu, která pochopi-
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teln� nem�la potravinové lístky, bylo v tehdejší ekonomické situaci velmi t�žké i na venkov�. Sláv-
kovi Zda�ilovi postupn� docházela schopnost opat�ovat pro Wolfovu rodinu dostatek potravin. Ne-
našel se však nikdo, kdo by byl Wolfovy prozradil. To sv�d�í o pevném postoji a nepatetickém hr-
dinství mnoha �eských lidí v této obci, kte�í byli ochotni podstoupit tak veliké riziko a p�inášet také 
materiální ob�ti. 

Deník zachycuje osobní a rodinné události. Podává v�rný obraz limitovaného života v podzemí v 
limitovaném slovesném rámci. Záznamy nejsou psány telegraficky, nýbrž v plných v�tách, projevu-
je se snaha postihnout jev vždy stru�n�, avšak co nejp�esn�ji.  

V deníku Otto zaznamenává jednotlivé židovské svátky, p�i nichž rodina dodržuje - pokud to je 
možné - p�íslušná rituální pravidla v�etn� p�stu. A také no�ní výpravy na brambory, �esnek, t�eš-
n�. Obzvlášt� pak setkání s lidmi z obce, kte�í náhodou objevili znervózn�lé Wolfovy a s nimiž bylo 
nutno vážn� promluvit. Otto pak obvykle poznamenává s uleh�ením, že se ti lidé chovali výborn�. 
Jsou zaznamenány i momenty ze života okolí - svatby, nemoci, poh�by, práce na polích, st�ílení 
králík� atd. Je zde zachycen kus života moravské vesnice, vid�ný ovšem z neobvyklé perspektivy. 
(dokon�ení v p�íštím �ísle TZ) 

M.Mahdal 
 

 
STALO SE P�ED T�IAŠEDESÁTI ROKY 

 
          
Ob�í �epa a dýn� 
Na poli Jana Domesa v Tršicích sklidili velikou krmnou �epu, z nich jedna vážila 6,8 kg. Také dýn� 
na Tršicku urodily se letos veliké, z nichž n�které o váze 35 až 60 kg. 
Naše Haná 18. 10. 1946 
 
 
Arcibiskupský rada P. Jan Pre�an poh�ben 
V pátek p�išlo množství lidu k domu smutku v Tršicích, aby doprovodili na poslední cest� arcibis-
kupského radu a fará�e P. Jana Pre�ana, tršického rodáka, na jeho poslední cest�. Dr. Karlík, ge-
nerální viká� z Olomouce a tršický rodák, po poh�ebním ob�adu dojemnými slovy rozlou�il se  a 
pod�koval zesnulému jménem arcibiskupa a diecése za vykonání kn�žského ú�adu. Za tršické 
rozlou�il se p�edseda MNV Ed. P�ikryl, za suchonické ob�anstvo tamní fará� P. M. Burger a za 
obec �ekyni T. �echák.Odcházeli jsme hluboce dojati se vzpomínkami na sta�i�kého kn�ze vlas-
tence z tršického h�bitova.  
Naše Haná 23. .8. 1946 
 
 
Staré lesní studánky také vyschly 
Letošní sucho je v n�kterých krajích p�ímo katastrofálná. V mnohých studních není vody, ba i ve 
stínu les� n�které studánky  již letos vyschly. Tak v lese se samotou Hyk u Lazni�ek na Tršicku již 
p�ed dv�ma m�síci zcela vyschla studánka a starší lidé v okolí �íkají, že si nepamatují tuto studán-
ku bez vody. Rovn�ž tak vyschla studánka u Zábeštní Lhoty na P�erovsku. P�í�inou sucha je nejen 
vedro a málo deštˇ�, ale hlavn� to, že v zim� nebylo sn�hu.                                                       
Naše Haná 14. 6. 1946 
            
Úsp�šné lovy na ondatry ve velkém 
V potocích a rybnících na Hané rozmnožily se ondatry, které podrýváním ni�í b�ehy a rákosí, jež 
skýtá úkryt  vodnímu ptactvu. Mnohde proti ondatrám byli majitelé honiteb a vodních tok� zcela 
bezmocni, ježto tyto �ádí ponejvíce za noci. Našli se však lidé, kte�í jejich �ád�ní u�inili p�ítrž a do-
sud radikáln� zbavují potoky a rybníky na Hané t�chto šk�dc�. Tak v Tršicích t�i ob�ané z Prost�-
jovska za jedinou noc polapili do nastražených drát�ných koš� na potoce Olešnici p�es sto onda-
ter, které pak ráno usmrtili. Jejich kožešina, která je velmi vzácná, poputuje na zpracování.  
Naše Haná 8. 11. 1946 
 
                                                                      Z novin Naše Haná vybral Miroslav Rozkošný       
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STÁJ INCITÁT OPUSTILA ZÁK�OV 

 
Jezdecká a dostihová stáj Incitát, která po n�kolik rok� m�la své kon� ustájené v bývalém objektu 
zem�d�lského družstva na Zák�ov�, zm�nila své p�sobišt� do Pen�ic. Stalo se tak v polovin� lis-
topadu,  po výpov�di, kterou  nájemník�m dal sou�asný majitel objektu. 
P�ebudování bývalé porodny prasnic  v Pen�icích na  jezdeckou stáj pro dvacet koní, s umývacím 
a solárním boxem, je velké sousto práce, se kterým se majitelé a �lenové Incitátu potýkají. "Tím, 
že budeme blíž P�erovu, možná získáme víc zájemc� o rekrea�ní i sportovní  jízdu na koni", slibuje 
si naopak ur�itou výhodu z nuceného st�hování   trenérka a spolumajitelka  spole�nosti Incitát Ka-
te�ina Ilíková. Zájemci o rekrea�ní i sportovní jízdu na koni se mohou své zálib� v�novat ve stáji 
Incitátu zdarma, pouze za pomoc p�i ošet�ování koní a práce s tím spojené. Náro�n�jší a zkuše-
n�jší jezdci si mohou své schopnosti vyzkoušet v sedle koní Incitátu na dostihových drahách po 
celé republice. Trenérka Kate�ina Ilíková p�ipravuje pro p�íští dostihovou sezonu  t�i zkušené jez-
decké kon� a možná v ní poprve  na dostihové dráze p�edstaví dva letošní dvouletky.  
Výhodou nové stáje Incitátu v Pen�icích je její kapacita, která  umožní vedle ustájení sou�asných 
t�inácti koní i možnost poskytnout stejnou službu dalším zájemc�m. Tuto možnost  nabízí vedení 
stáje majitel�m koní za m�sí�ní cenu t�i a p�l tisíce korun. Ustájení   využívá ve stáji Incitátu  delší 
dobu  již n�kolik soukromých majitel� koní. Naopak novinkou, kterou majitelé stáje zavedli je reha-
bilita�ní jízda na koni. Této možnosti  zde  využívá od m�síce zá�í zatím jen jeden zájemce.   
 

 
Hipoterapii, �i-li rehabilita�ní jízd� na koni se p�erovský podnikatel Karel Zejda za�al v�novat v zá�í minulého 
roku. Nejprve v Krom��íži, potom u Jank� v Old�ichov� a od zá�í minulého roku ve stáji Incitátu. "S výsled-
kem lé�by jsem spokojen a cítím se nyní mnohem lépe," �íká p�taosmdesátiletý Zejda. 
 
                                                                                                                 Miroslav Rozkošný 
 

 
OTÁZKA  PRO ... 

                 
pomologa Ing. Václava Teteru,  CSc.: 
 
Je jablko odr�dy Tršické skute�n� místní krajovou odr�dou? 
 
Prohlédl jsem  všechna vyobrazená jablka pozdn� letních odr�d, ale bohužel nebo bohudík se mi 
nepoda�ilo nalézt n�co totožného. Z toho d�vodu p�edpokládám, že Tršické bude opravdu místní 
krajovou odr�dou nebo neuznaný k�íženec od šlechtitel�. Pro všechny p�ípady jsem n�kolik plod� 
této odr�dy poslal a vyfotil. Te� nezbývá než za�ít historické bádání. To znamená zjistit stá�í stro-
mu, odkud se do Tršic dostal, zda byl koupený nebo naroubovaný na míst�, odkud byly vzaty rou-
by a podobn�. 
                                                                                                                                       ptal se M. Rozkošný 
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CESTOVATEL JOSEF KOZÁK Z HOSTKOVIC 

 
Cestovatel Josef Kozák z Hostkovic je více známý v rozhlase a celostátním tisku než na stránkách 
Tršického zpravodaje. Je také autorem knihy "Z cest po sv�t�", kde popisuje své cesty na Daleký 
východ do Vladivostoku a do Austálie. Ob� jak jinak, v jeho p�ípad�, než na kole. K t�mto svým 
cestám p�idal vloni další, až na ostrovní zemi Island, známou svými termálními prameny. Svoji 
tém�� p�lro�ní cestu za�al v Hostkovicích po�átkem kv�tna a dom� se vrátil v �íjnu. Ani pro tak 
zkušeného cestovatele jako je Josef Kozák to nebyla cesta lehká. "Island je cyklisticky tvrdá, ale 
krásná záležitost. Objel jsem ho dokola, dvakrát p�es vnitrozemí a vyšel jsem na �ty�i ledovce," 
napsal 5. srpna svým p�íbuzným a známým. Odm�nou za namáhavou cestu mu bylo koupání v 
termálních lázních, které jsou na Islandu v každé vesnici, ovšem za peníze. Zdarma a dosytosti se 
každý m�že vykoupat v p�írodních termálních pramenech v horách. "Ale když je osm stup�� a fu�í 
severák, tak se mi do vody dvakrát nechce," p�iznal se Kozák. P�esto párkrát koupání v termálních 
pramenech vyzkoušel. Vedla jej k tomu nejen cestovatelská zv�davost, ale i bolavá záda. 
 
Lodí nazpátek 
Po padesáti dnech pobytu na Islandu se Josef Kozák vracel po�átkem srpna lodí na evropský kon-
tinent a s ním také plno cyklist�. Mezi nimi i jeho známé, sestry Ingre a Margaret z Dánska, kterým 
je podle jeho odhadu dohromady stodvacet let, a za své sportovní výkony na kole si proto zaslouží 
obdiv. Ten jim náš cestovatel vyjád�il na lodi a ješt� na druhý den v kempu tím, že sundal �epici a 
vyseknul jim poklonu. 
 
Cestou na Mont Blanc 
�ást své cesty absolvoval Josef Kozák také vlakem z Pa�íže do St. Gevais. D�vodem byl jeho cíl 
zdolat nejvyšší vrchol francouzkých Alp Mont Blanc vysoký 4810 metr� nad mo�em. Lákala ho zde 
p�edevším skute�nost, že tak vysoko ješt� nebyl. P�i zdolávání tohoto vrcholu zažil n�kolik drama-
tických okamžik�, kdy se rozhodoval zda pokra�ovat v cest� nebo se vrátit nazpátek. Jedna z nej-
horších chvil byla p�ed chatou Tete Roses. "Traverzuji p�es ledovec a bác. Válím se po ledovci, 
rozbitá ob� kolena i levý loket. Z pravého palce te�e krev, trápí m� k�e�e a bagl m� p�irazil hlavu k 
ledovci," lí�í Kozák jedny z nejdramati�t�jších chvil svého cestování. P�i tomto výstupu zažil i krás-
né okamžiky. Jedny z nich byly p�ed nouzovou chatou Vallot ve výšce 4362 m, kdy se objevilo 
krásné slune�né po�así. Krátce po poledni dosáhl Josef Kozák vrcholu Mont Blancu, p�i jehož zdo-
lávání zahynulo již více než šest tisíc lidí.  
 

Miroslav Rozkošný 
 
 
 
 
 

KRÁSNÝ A UŠLECHTILÝ PO�IN 
 
�as od �asu se stává, že se objeví �lov�k, jehož odhodlání a úsilí p�erostou z pr�m�ru do úcty-
hodných výšin a významným zp�sobem se zapíše do historie. 
Náš ob�an pan Ing. Jan Gregor z Tršic �.19 je toho p�íkladem a d�kazem. Svou nesmírnou hou-
ževnatostí a úsilím p�ekonával �etné p�ekážky, než se mu poda�ilo dosáhnout kýženého cíle, za�a-
zení kostela Narození Panny Marie v Tršicích do seznamu památek Olomouckého kraje 
s pat�i�nou dotací. 
Všichni ob�ané si jeho po�inu a úsilí velice váží a s pokorou i úctou mu d�kují. 
 

MUDr.Stanislava Orlová 
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ 12.12.2008 V TRŠICÍCH 
 
Jako každoro�n�, i letos jsme se sešli na Adventním setkání v sále Radnice. 
Naše p�edváno�ní akce je nazvána setkání zám�rn�, protože „setkávání se“ má v naší usp�chané 
dob� nejen symbolický význam, ale p�edevším nás má zklidnit, ztišit. 
Tentokráte se k tradi�ním organizátor�m p�idali i další a tak se celá akce nesla opravdu v p�íjemné 
atmosfé�e. 
Pokud jste se na adventní setkání zašli podívat, ur�it� jste se zaposlouchali do p�ekrásných pásem 
a písni�ek, které si pro vás p�ipravili žáci ze školy v Tršicích a školky v Suchonicích, mohli jste se 
podívat na šikovné ruce zahrádká�� a jejich výstavu, �i jste si mohli zakoupit výrobky s váno�ní 
tematikou. Prost� mohli jste se naladit na váno�ní dobu a její atmosféru a zárove� setkat se se 
svými sousedy a známými. 
Pro nás organizátory je pot�šující a p�íjemné, že návšt�vníci neodcházejí po skon�ení programu, 
ale z�stávají n�jakou dobu v sále, se svými d�tmi pracují v jednotlivých dílnách, prost� z�stávají 
mezi námi a jen tak si t�eba povídají, �i popíjejí sva�ák. 
 
D�kuji tímto �lenkám kulturní komise a zahrádká��m z Tršic za p�ichystání sálu a výstavy, d�tem 
MŠ Suchonice, žák�m ZŠ Tršice, žák�m ZUŠ Žerotín v Olomouci a jejich vyu�ujícím a žák�m ky-
tarové školy pana Št�pánka za kulturní program, pod�kování pat�í taktéž vedoucím skaut� z Va-
canovic za dílny pro d�ti a dalším, kte�í svou prací a svými výrobky p�isp�li k p�edváno�ní atmosfé-
�e v sále Radnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Mahdal 

 
 
 

P
LNO�NÍ MŠE V TRŠICÍCH 
 
Kdo letos zavítal na p�lno�ní mši do tršického kostela, stal se poslucha�em Schreierovy p�lno�ní 
mše, kterou p�ipravili �lenové chrámového sboru Chorus Marianus s dalšími sólisty pod vedením 
Jana Gottwalda a Ji�iny Navrátilové. 
Tršická p�lno�ní se stala nejen zv�stováním o narození Ježíše Krista, ale i krásným kulturním zá-
žitkem. 
Pod�kování pat�í �len�m chrámového sboru a p�edevším vedoucím, panu Gottwaldovi a sle�n� 
Navrátilové za jejich práci.      
  

M. Mahdal 
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE 
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