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SLOVO STAROSTKY 
 

Záv�re�ný ú�et Obce Tršice – rozbor hospoda�ení za rok 2008 
 
Obec Tršice v prvním �tvrtletí v roku 2008 hospoda�ila v rozpo�tovém provizoriu, které schválilo 
ZO v Tršicích na ve�ejném zasedání dne 12.12.2007 pod �íslem usnesení 84/11-07 a to 
s podmínkou nep�ekro�ení vydání v l.�tvrtletí �ástku 3 500 000,- K� a dále, že rozpo�tové p�íjmy a 
výdaje uskute�n�né v dob� provizoria se stávají p�íjmy a výdaji rozpo�tu po jeho schválení. Návrh 
rozpo�tu byl zpracován finan�ní komisí a vyv�šen na ú�ední desce od 25.3.2008 do 9.4.2008 a byl 
schválen na ve�ejném zasedání ZO dne 9.4.2008 pod �íslem usnesení 120/12-08. 
Obec Tršice splácí úv�r �eské spo�iteln� a.s., pobo�ka Olomouc, který získala na plynofikaci obcí  
Hostkovice, P�estavlky a Vacanovice. Stav nesplaceného úv�ru k 31.12.2007 �iní  
600 000,-K�.  
B�hem ú�etního roku 2008 byl rozpo�et upravován rozpo�tovými opat�eními Krajského ú�adu 
Olomouckého kraje a to na výkon školství a státní správy, požární techniku JPO II dobrovolných 
hasi�� v Tršicích ve výši 19 165,-K�, ZO schválilo i rozpo�tová opat�ení vlastní.  
Rozpo�et byl b�hem roku pr�b�žn� kontrolován, a to jak ze strany finan�ní komise, tak ze strany 
ZO a starostky. Rozpo�et je uve�ejn�n na internetových stránkách obce, je p�edkládána pololetní a 
ro�ní uzáv�rka ob�an�m formou p�ísp�vku v Tršickém zpravodaji. 
V p�íjmech jsou finan�ní �ástky, které jsme získali do našeho rozpo�tu  formou dotací. V pol. 4111 
je to 120 000,-K� K�, tato položka je dotace na krajské volby, které v tomto roce prob�hly. �ástku 
jsme proinvestovali celou. Ve výdajích za�neme hned u les�. V této �ástce je  b�žná údržba obec-
ního lesa a také úklid náletových d�evin.  
V položce silnice je hlavní položka za již uhrazené faktury na díle Pr�tah obcí Tršice a za opravu 
komunikací v Chaloupkách.    
Ve vodním hospodá�ství jsou rozbory pitných vod a nákup chlora�ního za�ízení a telemetrické sta-
nice s �ídící jednotkou a ponorným sníma�em hladiny vody ve vodojemu,  mzda pracovníka a 
ostatní náklady.  
I do položky knihovny je promítnuta mzda pracovníka, nákup knižního fondu a b�žný provoz 
knihovny. 
Do kultury je zaú�tovaná rekonstrukce �ásti sálu a spot�eba elektrické energie. 
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V roce 2008 byly poskytnuty finan�ní dary jednotlivým spolk�m a farnosti.  
Kapitola bytové hospodá�ství jsou  výdaje na provoz bytových jednotek.  V pé�i o vzhled obcí jsou 
proú�továny mzdy pracovník�, vybavení pracovní �ety ná�adím, novým trakt�rkem, r�zná školení 
a služby, materiál a pohonné hmoty. 
Do položky požární ochrany jsou ú�továny p�ísp�vky jednotlivým hasi�ským sbor�m, nákup vyba-
vení, refundace mezd, školení.  
 

Pln�ní rozpo�tu obce Tršice k 31.12.2008 
        

    P�ÍJMY       

skup. t�ída druh p�íjm� rozpo�et skute�nost procenta 

  1111 Da� z p�íjmu fyz.osob ze záv.�in. 2 529 000,00 K� 2 529 484,37 K� 100,02% 
  1112 Da� z p�íjmu fyz.os.ze sam.výd�l.�. 350 000,00 K� 349 632,35 K� 99,89% 
  1113 Da� z p�íjmu fyz.os. - z kapitál.výnos� 218 000,00 K� 217 963,45 K� 99,98% 
  1121 Da� z p�íjmu práv. osob 3 758 000,00 K� 3 767 444,00 K� 100,25% 
  1122 Da� z p�íjmu práv. osob - obec 816 480,00 K� 816 720,00 K� 100,03% 
  1211 Da� z p�idané hodnoty 5 395 000,00 K� 5 403 352,69 K� 100,15% 
  1337 Ostatní poplatky - svoz odpadu 620 000,00 K� 616 257,00 K� 99,40% 
  1341 Poplatky ze ps�  27 000,00 K� 29 450,00 K� 109,07% 
  1343 Poplatky z ve�ej.prostranství 1 000,00 K� 421,00 K� 42,10% 
  1361 Správní poplatky 80 000,00 K� 80 180,00 K� 100,23% 
  1511 Da� z nemovitostí 1 594 400,00 K� 1 632 406,76 K� 102,38% 
  2460 Splátka p�j�ky 19 000,00 K� 19 000,00 K� 100,00% 
  4111 Neinvesti�ní dotace 120 000,00 K� 120 000,00 K� 100,00% 
  4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpo�tu 694 800,00 K� 694 800,00 K� 100,00% 
  4121 Neinvesti�ní dotace od obcí 486 100,00 K� 486 100,00 K� 100,00% 
  4122 Neinvest.dotace od kraj� 19 165,00 K� 19 165,00 K� 100,00% 
  4211 Investi�ní p�ijaté transfery (oprava ZŠ) 0,00 K�     

1029 2131 Pronájem pozemk�  35 000,00 K� 34 125,00 K� 97,50% 
2310 2111 Vodné 363 000,00 K� 344 081,00 K� 94,79% 
2321 2111 Sto�né 185 000,00 K� 181 890,00 K� 98,32% 
3314 2111 �innosti knihovnické 12 000,00 K� 11 075,00 K� 92,29% 
3319 2111 P�íjmy z poskyt.služeb a výrobk� 34 000,00 K� 34 260,00 K� 100,76% 
3319 2132 Pronájem sálu 32 000,00 K� 32 300,00 K� 100,94% 
3319 2321 P�ijaté neinvesti�ní dary 23 000,00 K� 22 700,00 K� 98,70% 
3612 2132 Pronájem byt� + služby 133 000,00 K� 133 881,00 K� 100,66% 
3613 2132 P�íjmy z pronájmu nebyt.prostor 176 000,00 K� 180 705,60 K� 102,67% 
3632 2111 P�íjmy za hroby + zápuj�ka poh�eb.vozu 2 000,00 K� 2 433,00 K� 121,65% 
3722 2111 Sb�r,svoz kom.odpadu-od podnik. 53 000,00 K� 51 500,00 K� 97,17% 
6171 2111 Kopírka,hlášení, TZ 19 000,00 K� 19 262,00 K� 101,38% 
6171 2112 P�íjmy z prodeje zboží 2 000,00 K� 2 194,00 K� 109,70% 
6171 2119 Ostatní p�íjmy z vlastní �innosti 0,00 K�     
6171 2210 P�ijaté sank�ní platby - pokuty 0,00 K� 54 000,00 K�   
6171 2321 P�ijaté neinvesti�ní dary 0,00 K�     
6171 2329 Nahodilé p�íjmy 27 000,00 K� 27 675,00 K� 102,50% 
6171 3111 P�íjmy z prodeje pozemk� 2 464 000,00 K� 2 464 420,00 K� 100,02% 
6171 3113 P�íjmy z prodeje ostatního majetku 43 000,00 K� 43 000,00 K�   
6310 2141 P�íjmy z úrok� 46 000,00 K� 46 130,12 K� 100,28% 
6320 2322 P�ijaté pojistné náhrady 0,00 K�     
6399   P�íjmy z prodeje DDHM 3 000,00 K� 3 681,00 K� 122,70% 
6402 2222 Ostatní p�íjmy z fin.vypo�ádání p�edch.let 34 988,00 K� 34 988,00 K� 100,00% 
6409 2229 Ostatní p�ijaté vratky 0,00 K�     
            

    CELKEM P�ÍJMY 20 414 933,00 K� 20 506 677,34 K� 100,45% 
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    VYDÁNÍ     
            
OdPa pol. název rozpo�et skute�nost procenta 

1031   P�stební �innost-lesy 30 000,00 K� 23 014,50 K� 76,72% 
2212   Silnice 3 835 000,00 K� 2 570 106,60 K� 67,02% 
2212   Neinvesti�ní transfery obcím 0,00 K�     
2221   Provoz silni�ní dopravy 410 000,00 K� 405 304,00 K� 98,85% 
2221 6121 Budovy a stavby 50 000,00 K� 46 754,50 K� 93,51% 
2310   Vodní hospádá�ství - pitná voda 1 150 000,00 K� 1 113 945,10 K� 96,86% 
2321   Odvád�ní a �istota vod 100 000,00 K� 91 350,00 K� 91,35% 
3111   P�edškolní za�ízení MŠ 135 090,00 K� 135 090,00 K� 100,00% 
3113 5331 Základní škola 1 885 000,00 K� 1 885 000,00 K� 100,00% 
3113 6121 Budovy a stavby 0,00 K�     
3231 5212 Základní um�lecká škola 6 000,00 K� 6 000,00 K� 100,00% 
3314   Místní knihovna 176 000,00 K� 168 451,00 K� 95,71% 
3319   Záležitosti kultury - sál 861 000,00 K� 863 197,24 K� 100,26% 
3322   Zachování a obnova kult.pam. 6 000,00 K� 5 372,00 K� 89,53% 
3326 5171 Místní památky 34 000,00 K� 34 167,00 K� 100,49% 
3330 5223 �innost církví 120 000,00 K� 119 000,00 K� 99,17% 
3399   Ob�anské záležitosti - SPOZ 140 000,00 K� 138 659,50 K� 99,04% 
3419   T�lovýchovná �innost 48 000,00 K� 48 000,00 K� 100,00% 
3612   Bytové hospodá�ství 19 000,00 K� 17 928,60 K� 94,36% 
3613   Komunální stavby-nebyt.prost. 350 000,00 K� 339 317,21 K� 96,95% 
3631   Ve�ejné osv�tlení 780 000,00 K� 957 914,80 K� 122,81% 
3632   Poh�ebnictví 10 000,00 K� 7 322,30 K� 73,22% 
3636   Územní rozvoj (nákup pozemk�) 460 000,00 K� 454 679,50 K� 98,84% 
3721   Svoz nebezpe�ného odpadu 53 000,00 K� 49 676,00 K� 93,73% 
3722   Svoz komunálního odpadu 622 000,00 K� 621 767,70 K� 99,96% 
3745   Pé�e o vzhled obcí 2 033 500,00 K� 2 025 032,00 K� 99,58% 
5512   Požární ochrana 439 165,00 K� 432 746,10 K� 98,54% 
6112   �lenové obec.zastupitelstva 950 000,00 K� 893 520,00 K� 94,05% 
6115   Volby do zastupitelstev kraj� 120 000,00 K� 120 865,00 K� 100,72% 
6171   Vnit�ní správa 3 782 279,00 K� 3 652 161,23 K� 96,56% 
6171 5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.org. 16 000,00 K� 15 500,00 K� 96,88% 
6171 5329 Dotace Mikroregion 61 419,00 K� 66 174,00 K� 107,74% 
6310 5141 Úroky 96 000,00 K� 66 540,00 K� 69,31% 
6310 5163 Ostatní výdaje  30 000,00 K� 16 207,00 K� 54,02% 
6320 5163 Pojišt�ní majetku 90 000,00 K� 85 810,00 K� 95,34% 
6399 5362 Platba daní 916 480,00 K� 918 669,00 K� 100,24% 
6402 5364 Vratky poskytnutých dotací+zálohy 0,00 K�     
6409 8124 Splátka úv�ru 600 000,00 K� 600 000,00 K� 100,00% 
            

    CELKEM VÝDAJE 20 414 933,00 K� 18 995 241,88 K� 93,05% 

            

    STAV Ú�TU K 1.1.2008 142 133,72 K�     

    STAV Ú�TU K 31.12.2008 1 653 569,18 K�     
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Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Tršice  
konaného dne 18.3.2009                                                  

174/ 20 - 08 
1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
4. Kontrola usnesení z 19. zasedání ZO 
5. Zm�na Jednacího �ádu Zastupitelstva Obce Tršice 
6. Rozpo�tová opat�ení 
7. Zve�ejn�ní zám�ru o prodeji nemovitostí ve vlastnictví obce 
8. Odkoupení nemovitosti do vlastnictví obce 
9. Žádost o prominutí úhrady za po�ízení zm�ny ÚP 
10. Žádost o vyjád�ení k územnímu a stavebnímu �ízení – REAL Projekt Group s.r.o. 
11. Zpráva o �innosti Rady obce 
12. Schválení p�ijetí dotace na Czech Point 
13. Plánovací smlouvy pro stavebníky 
14. Diskuse 
15. Zpráva návrhové komise – usnesení 
16. Záv�r 

 
175/20 – 09 
ZO bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení z 19. zasedání ZO 
 
176/20 – 09 
ZO schvaluje zm�nu zn�ní Jednacího �ádu Zastupitelstva obce Tršice v �l. 6 bodu 2 
Hlasování se provádí zpravidla ve�ejn�. Ve�ejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti 
návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Výsledek hlasování bude zapsán jmenovit� p�i hlasování proti zn�ní 
usnesení a zdržel se hlasování. V n�kterých p�ípadech mohou �lenové zastupitelstva rozhodnout o hlasová-
ní tajném, které si, na základ� návrhu n�kterého z �len� zastupitelstva, odsouhlasí ke konkrétnímu p�ípadu, 
o kterém se bude hlasovat.   
 
177/20 - 09 
ZO schvaluje rozpo�tová opat�ení Obce Tršice  v roce 2009 
�ást p�íjmová: 
6171  2329 ost.p�íjmy-zm�ny úz.plánu,prodej multikar                               + 260.000,- K� 
          4112 neinvest.transfery ze státního rozpo�tu                                    +     2.424 
                                                                                                                 ------------------- 
Celkem                                                                                                         + 262.424 
�ást výdajová: 
3319   5137  drobný hmotný majetek-sál /kuchy�ka/                                  +   15.000 
3319   5169   služby                                                                                    +   55.000 
3319   5171  opravy na sále /balkon/                                                          +   68.000 
3319   6122   bezdr.rozhlas                                                                         + 290.000 
                                                                                                                   ------------------ 
Celkem                                                                                                        + 428.000 
  
 
 
3322   6121   zachování a obnova kult.památek                                          -  165.576 
                                                                                                                   ------------------ 
                                                                                                                    +  262.424  
 
ZO schvaluje rozpo�tová opat�ení Krajského ú�adu Olomouckého kraje, �ást p�íjmová i výdajová, prost�edky 
ur�ené na úhradu výdaj� spojených s výkonem p�enesené p�sobnosti obce v roce 2009 
pol. 4111, ÚZ 98 116 – �ástka 291.078,- K� 
 
178/20 - 09 
Zastupitelstvo Obce  Tršice ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v souladu s 
§39  schvaluje zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.�. 70/36 – za-
hrada o vým��e 454 m2 a p.�. 70/35 – zahrada o vým��e 424 m2, obojí v k.ú. P�estavlky za cenu 150,- 
K�/m2 
 
179/20 - 09 
ZO  neschvaluje odkoupení p.�. 96/2 v k.ú. Tršice   
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180/20 - 09 
ZO neschvaluje žádost paní Jany Svobodové, Hostkovice  o prominutí úhrady za po�ízení zm�ny �. 3 Územ-
ního plánu obce Tršice 
 
181/20 - 09 
ZO nesouhlasí s  napojením lokality Nad rybníkem (18 RD) v k.ú. Tršice a to: 

- na p.�. 1338/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, nesouhlasí s uložením inženýrských sí-
tí v této komunikaci dle projektové dokumentace 

- na  vodovod ve vlastnictví obce dle PD 
- na deš�ovou kanalizaci ve vlastnictví obce dle PD, nesouhlasí s trasou pro uložení deš�o-

vé kanalizace (p�es p.�. 269/2) 
- na ve�ejné osv�tlení ve vlastnictví obce   

 
ZO žádá firmu REAL projekt Group s.r.o. Tršice, aby p�edložila návrh Smlouvy o smlouv� budoucí, kde bu-
dou specifikovány inženýrské sít� a pozemky, které po kolaudaci p�ejdou do vlastnictví obce za 1- K�, v�et-
n� záru�ních lh�t na vybudované dílo specifikované ve smlouv�. 
 
182/20 - 09 
ZO bere na v�domí zprávu o �innosti Rady obce Tršice za období  zá�í 2008 – b�ezen 2009. 
 
183/20 – 09 
ZO  schvaluje p�ijetí dotace od Odboru evropských projekt� Magistrátu m�sta Olomouce ve výši 68 540,- K� 
na zp�sobilé výdaje s 15% spolufinancování obce na dovybavení z�ízeného pracovišt� Czech Point na OÚ 
v Tršicích. 
 
184/20 - 09 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� schvaluje návrh neuzavírat plánovací 
smlouvy s jednotlivými stavebníky v katastrech p�sobnobnosti Obce Tršice. 
 
 
 

INFORMACE OBECNÍHO Ú�ADU  
���������������������������������������������
Vymetání komín� 
Obecní ú�ad i letos zprost�edkovává pro ob�any vymetání komín� v domácnostech, které 

prob�hne pravd�podobn� v dubnu. Cena za tuto službu se bude pohybovat kolem 100,- K� (závisí na 
po�tu p�ihlášených ob�an�), kterou ob�ané uhradí firm� ihned po provedení práce. Zájemci se mohou 
nahlásit na OÚ v Tršicích do 15.4.2009. 
P�esný termín prací bude zve�ejn�n v p�íštím Tršickém zpravodaji a na www.trsice.cz 

����������������������������������������������������
Ve dnech 6. – 29.dubna 2009 (vždy pond�lí a st�eda 8-12 a 13-17 hodin) se bude na OÚ 
v Tršicích vybírat poplatek za vodné a za užívání kanalizace za rok 2008 a za psy na rok 2009 
od ob�an�, bydlících v místní �ásti Tršice. 
��

Cena vody z obecního vodovodu je  20,- K� za 1 m3. Norma spot�eby vody je stanovena dle vyhlášky 
�.428/2001 Sb, cena je stanovena 7,- K�/m3. Ceny stanovilo Zastupitelstva  obce Tršice na 11. zasedaní 
dne 12.12.2007. Sazba poplatku za psa je stanovena Obecn� závaznou vyhláškou obce Tršice �.1/2008 

����������������������������������������������������
Dne  25.dubna 2009 prob�hne v svoz velkoobjemových a nebezpe�ných odpad�. Bližší informace 
budou doru�eny formou letá�ku do každé domácnosti. 

����������������������������������������������������
Uzáv�rka p�ísp�vk� do dalšího �ísla Tršického zpravodaje je 10. 4. 2009 

��������������������������������������������������� 
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PLES MIKROREGIONU BYST�I�KA 
 
Dne 20.února letošního roku  prob�hl na sále Radnice v Tršicích  I. Spole�enský ples mikroregionu 
Byst�i�ka. I p�es pom�rn� krátkou �asovou rezervu, kterou jsme na p�ípravu jako hostující obec 
m�li, jsme se svého úkolu ujali s nadšením a odpov�dn�. K tanci nám hrála tane�ní skupina Qvan-
tum, která hudebn� doprovodila i popové duo Kamélie, jež  k nám dorazilo i p�es nep�íznivé po�así 
z Prahy. Ve�er nám zp�íjemnily i ukázky spole�enských tanc� v podání mladých tane�ník� 
z Olomouce.  
Vzhledem k tomu, že akce byla organizována pro celý mikroregion, byla p�edpokládána vysoká 
návšt�vnost. A díky tomu byl náš  sál obsazen do posledního místa.  
Celá organizace plesu se nesla ve znamení spolupráce Obecního ú�adu Tršice a Bystrovany a 
místních spolk� v Tršicích. Celým ve�erem nás provázel Mgr. Ivo Slavotínek, místostarosta m�sta 
Velká Byst�ice. Finan�n�  zajiš�ovali tuto spole�enskou událost sponzo�i, kte�í svými dary p�isp�li 
k tomu, že jsme se jako mikroregion mohli reprezentovat bohatou tombolou, kulturním programem 
i výzdobou sálu. Pod�kování pat�í zam�stnanc�m Obecního ú�adu v Tršicích, dále �len�m jednot-
livých spolk�, kte�í ve svém volném �ase a bez nároku na jakoukoli odm�nu  ochotn� pomohli p�i 
organizaci plesu.    
Jsme p�esv�d�ení o tom, že všichni p�ítomní se dob�e bavili a t�šíme se na II.ro�ník plesu mikro-
regionu  Byst�i�ka, který po�ádá obec P�áslavice.  
 

Leona Stejskalová, starostka obce Tršice 
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OBECNÍ MUZEUM V TRŠICÍCH V ROCE 2008 

 
V okrese Olomouc jsou t�i vesnická muzea – ve St�elicích, Cholin� a v Tršicích. Každé je svým 
zp�sobem charakteristické, ale jedno mají spole�né; zachra�ují nemalé hodnoty a jsou ukázkou 
dovednosti našich p�edk�, jejich kulturní vysp�losti. Je naší povinností o tyto exponáty pe�ovat a 
zachovávat je. 
Muzeu obce Tršice se to pom�rn� dob�e da�í. Jsme sice limitováni zejména prostorami, ale ješt� je 
možnost využít prostory tzv. lapidária (skladu) a formou výstav seznamovat návšt�vníky s exponá-
ty – a n�které jsou velmi zajímavé. Nap�íklad málokdo ví, že o základní škole v Tršicích psal v roce 
1952 Petr Bezru�, že do tršické základní školy chodili významní um�lci jako akademický socha� 
prof. Vladimír Navrátil, který mimo svých galerijních prací vytvo�il �adu monumentálních soch a 
pomník� (Zák�ovský Žalov na Kyjanici, sochu Boženy N�mcové v Olomouci, Petra Bezru�e v Opa-
v�, Františka Palackého v jeho rodišti v Hodslavicích a další). Narodil se v Olomouci, bydlel ve 
Vacanovicích a od roku 1938 ve Velkém Újezd�. Dále to byla spisovatelka Nina Bonhardová - ro-
zená Urbánková, která v�novala obecní knihovn� v Tršicích svou knihu „Františka a �ty�lístek“. Její 
maminka, rozená Valášková, se narodila v roce 1888 v Tršicích. 
Návšt�vnost v muzeu byla proti roku 2007 o n�co nižší – kolem 300 návšt�vník�, a to zejména 
z d�vodu nekonání výstavy betlém� (byly po�ádány v letech 2005-2007). V roce 2009 znovu uva-
žujeme o uskute�n�ní výstavy betlém� v�etn� výstavy svícn� od pana B�lajeva. 
Muzeum a zámek v Tršicích navštívili žáci ZŠ se zástupkyní �editelky školy paní Brlíkovou a žáci 
s paní u�itelkou Barto�ovou. Dále ob�ané Tršic a okolí v�etn� Daskabátu a Velkého Újezda. Na-
hodilé byly návšt�vy z T�ebon�, Olomouce a P�erova. Velice si cením návšt�vy poslance a nového 
hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Martina Tesa�íka, který do Pam�tní knihy muzea napsal: 
„Moc krásná výstava o d�dictví našich p�edk�. Pé�i o tyto v�ci považuji za velice d�ležitou a proto 
všem, kte�í neutuchají v této práci, p�eji hodn� sil, pevné zdraví a hodn� št�stí.“ Pan Ing. Tesa�ík je 
znám jako obdivovatel lidové kultury a �asto chodí v lidovém kroji. P�i rozhovoru p�islíbil, že do 
Tršic v roce 2009 ur�it� zavítá. 
B�hem roku 2008 p�ibyly další exponáty, které muzeu darovali: Marta Šímová, Marie Sedlá�ková, 
Ivan B�lajev, Ivana Sedlá�ková a Anežka Mikulková z Doloplaz. Za tyto dary velice d�kuji, jako 
d�kuji všem za pomoc a spolupráci v muzeu. 
 
         Ing. František Kudela   
 
 
 

 
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 

MIKROREGIONU BYST�I�KA 
 
Na porad� mikroregionu Byst�i�ka byl schválen zám�r uskute�nit turnaj v malé kopané. 
Turnaj prob�hl 29.11.2008 v t�locvi�n� ZŠ Velká Byst�ice pod patronátem starosty Bukovan. 
Každá obec sestavila tým, který podle p�edem p�ipraveného plánu bojoval o post nejvyšší.  
Tato p�vodn� spole�enská událost se „zvrhla“ v neúprosný sportovní boj o celkové vít�zství.  
V p�estávce vystoupili i starostové obcí, kte�í ve stylových dresech v souboji mezi „Dol�áky“ a 
„Hor�áky“ pobavili exhibi�ním zápasem a dokázali p�ítomným divák�m, že i oni jsou také jenom 
lidé, kte�í si dovedou ud�lat legraci sami ze sebe. 
Celkovým vít�zem se staly Mrsklesy, které ve finále vyhrály nad mužstvem Bukovan.  
 
Akce se zda�ila a proto se t�šíme na další ro�ník. 
 

Leona Stejskalová, starostka obce Tršice 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE 
 

Projekt  Jsme jiní a p�ece stejní  
 

Na konci minulého m�síce, 23.února,  jsme pro d�ti 
1.stupn� p�ipravili zbrusu nový projekt . 
Pokud byste nás v tento den navštívili, setkali byste se 
s lidmi r�zných sv�tadíl�. Už úvodní hra, kterou se d�ti  
rozd�lovaly do skupin, je nutila p�emýšlet a 
spolupracovat. Utvo�ené skupiny musely zjistit svou 
p�íslušnost k danému sv�tadílu pomocí textu, jehož �ásti 
si vyhledaly v prostorách školy pohybovou hrou. Každá 
skupina si musela text sestavit a z n�j zjistit , ke kterému 
sv�tadílu náleží. Tém�� celé dopoledne d�ti  pracovaly na 
úkolech r�zného zam��ení tj. kreslily, modelovaly, tan�ily, 
poslouchaly hudbu daného etnika, vyst�ihovaly, 

vyhledávaly informace z encyklopedií a knih… 
V 11 hodin se „ d�ti celého sv�ta “ sešly v hern�, aby  p�edvedly ostatním svou práci. Každá sku-
pina  na velký formát papíru ztvárnila  �lov�ka daného kontinentu a uvedla k n�mu zp�sob života – 
oblékání, bydlení, zábavu, typické nástroje, životní podmínky.  
Žáci p�evedli i své praktické úkoly – Australané vyzkoušeli , jak létají jejich bumerangy, severoa-
meri�tí indiáni se p�edvedli v nových �elenkách, jihoameri�tí indiáni v pon�ech, Evropané vymode-
lovali v�stonickou Venuši, Afri�ané se pokusili zatan�it  domorodý tanec , Asiaté nás seznámili se 
svým stylem života. 
Projekt byl pro d�ti zábavný i pou�ný. P�inesl mnoho nových poznatk� a n�které d�ti  byly p�ekva-
peny, jak ješt� v dnešní dob� lidé a d�ti v n�kterých �ástech sv�ta žijí.    
 
                                                                                        u�itelky 1.st. 

 
 
Sedmáci na svahu 
 
„Sedmáci jedou, jsou plni optimismu, jedou si lyžovat....“ Omlouvám se skute�ným autor�m této 
prastaré lyža�ské hymny, ale každý rok p�i nastupování do autobusu sm�r „lyžák“, mi zní v hlav�. 
Je to pevná tradice na naší tršické škole tyhle „lyžáky“. Byl by p�ecpaný po�ádn� velký svah, kdyby 
se na n�m sešli naráz všichni absolventi tršických sedmáckých lyža�ských kurz�! 
Letos jsme vyrazili v pond�lí 2. 3. sm�r Lou�ná nad Desnou (stejn� jako ostatn� již n�kolik let). Do 
autobusu nastupovalo 26 lehce pobledlých sedmák� – jen nepatrná �ást z nich n�kdy v život� stá-
la na lyžích – a 2 instrukto�i ( Inez a Vladimír Šindlerovi )a paní zdravotnice (Hana Chodilová). 
Obavy byly pochopitelné: Jaké to bude? Kolik si p�ivezu mod�in? Nebude mi smutno po mamince? 
P�ežiju? 
Na „naší“ chat� nás p�ivítali jako staré známé. Bleskurychle jsme se rozd�lili do pokoj�, vybalili 
pot�ebné v�ci a vyrazili na svah. Minuli jsme (n�kte�í s toužebným pohledem) lyža�ský vlek a vy-
šlápli kopec. Celkem jasné bylo i rozd�lení do družstev, nejmenší bylo zpo�átku 1. družstvo – lyža-
�i. Ostatní se stávali lyža�i hodinu po hodin� a odpoledne už všichni vyjeli na šlepru a hlavn� sjeli 
v oblou�cích dol�. 
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Ostatní dny jsme pilovali styl, p�vodní nelyža�i se stávali lyža�skými p�eborníky a všichni jsme si to 
užívali. Sice jsme každé ráno trochu s obavami sledovali úbytek sn�hu, ale asi nás mají tam naho-
�e rádi a sníh vydržel až do posledního dne. Prob�hly i závody – vít�zové byli všichni!!!!!! 
K všeobecné pohod� se p�idalo výborné jídlo (už tradi�n� se na pana kucha�e t�šíme), zábava na 
pokojích i v klubovn� – pingpongový st�l to jistil, pobavili jsme se i p�i každodenním stre�inku, p�i 
diskotéce a hrách a den ulet�l jako vítr. A byl tu pátek, poslední lyžování, balení a lou�ení. Chata�-
ský personál nám pod�koval za vzorné chování, a pan vedoucí nás naložil do autobusu a hurá 
dom�. Z lyžova�ky jsme nevyšli ani p�i jízd� autobusem – sledovali jsme film Sn�ženky a mach�i.  
U autobusu už �ekali nedo�kaví rodi�e: Jaké to bylo? Umíš už stát na lyžích? Nebylo ti smutno? 
atd. 
„Bylo to fajn, lyžovat umím a na smutek nebyl �as.“  - mohli slyšet ustaraní rodi�ové. 
  
         Inez Šindlerová 
 

Víte, co je masopustní období … ? 
 Nebývá každý rok stejn� dlouhé.  Jeho délka se ur�uje podle 
Velikonoc. Za�íná po  
6. lednu a kon�í v úterý p�ed Popele�ní st�edou. Potom na-
stává 40ti denní p�edvelikono�ní p�st. 
Nejvýznamn�jší masopustní dny jsou: Tu�ný �tvrtek - kdo 
v tento den hodn� pije a jí, 
tomu nebude chyb�t po celý rok síla a zdraví. Tane�ní ned�le -  
tento den byl zasv�cen tanci. 
Tane�níci se velmi snažili, aby se naplnila pov�ra, která �íkala: 
Obilí a len bude letos tak vysoké, jak vysoko budou tane�níci 
vyskakovat.  Maškarní úterý -  tomuto dni dominoval pr�vod 

masek. Zejména na severní Morav� se uchoval zvyk vod�ní medv�da. Muzikanti dohráli a symbo-
licky se pochovala figurína basy. 
 Žáci 1. stupn� ZŠ si tuto lidovou  tradici p�ipomn�li maškarním karnevalem v budov� školy. 
V pátek 27. února p�ed 10. hodinou se to za�alo na chodbách a ve t�ídách hemžit nápaditými  
maskami. S úderem 10. hodiny se všichni sešli v hern�. Na za�átku byl krátký program, kde žáci 
prezentovali své masopustní úkoly, na které se p�ipravovali ve svých t�ídách .Žáci 2. ro�níku zahá-
jili svým úvodním vystoupením masopustní karneval. Mluv�í maškarního pr�vodu požádal ,, pana 
starostu‘‘ o svolení a masopustní veselí mohlo za�ít. Tanec s medv�dem, kterého velmi p�kn� 
p�edvedl žák 2. ro�níku Jan Vlá�il, navodil tu správnou atmosféru. Nejzajímav�jší bylo pro d�ti 
pochovávání basy žáky 3. t�ídy, prv�á�ci p�edvedli své vlastnoru�n� vyrobené papírové  masky, 
�tvr�áci zatan�ili  me�ový tanec.  Žáci 5. ro�níku zajistili reprodukovanou hudbu a stali se tak na 
chvíli ,,diskžokeji.‘‘ Sou�ástí programu byla promenáda masek spojená s jejich vyhodnocením. 
Porota složená ze zástupc� žák� jednotlivých t�íd a paní vychovatelky nem�la jednoduchou úlohu, 
protože všechny masky byly velmi p�kné. Prvních šest bylo odm�n�no diplomem a sladkostí. Ná-
sledoval rej masek, zábavné a sout�živé hry, kde se d�ti „vydovád�ly“. Žáci 5. ro�níku p�ipravili 
také drobné pohošt�ní, které bylo sladkou te�kou na úplný záv�r.   
      Tímto p�kným dopolednem se žáci  seznámili s další �ástí lidového roku, který jako celoro�ní 
projekt Rok s tradicemi  probíhá na 1. stupni tento školní rok. 
                                                                                        u�itelky 1.stupn� 

 



 10 

DENÍK OTTY WOLFA 
( …pokra�ování z minulého �ísla TZ) 

 
22. �ervna 1942, pond�lí 1. týden  

Ve 2 h odpol. odjíždíme z Tršic do Olomouce k vyst�hování. Veze nás Josef Lón, pon�vadž Zda�ilo-
vá nemohla žádného jiného sehnat. Lou�ení je t�žké a jsme velmi roz�ilení. Jedeme dosti rychle, 
takže jsme v Olomouci o 4 h odpoledne. P�ed odjezdem jsem v obecní kancelá�i v Tršicích odevzdal 
klí� od bytu a nechal pro Licku vystavit totožnost. V Olomouci - Hodolanech jsme slezli a �ekli jsme 
Lónovi, že jdeme k léka�i a známým. Šli jsme do jednoho domu a tata se pro formu zeptal, kde bývá 
pan Hanzlík. Hv�zdy jsme však hned odpárali. Šli jsme tedy asi od 1/2 5 odpol. z Olom. - Hodolan 
do Tršic. Lón odevzdal balíky ve škole a my šlapali do Tršic. Šli jsme neúnavn� až do 3/4 12 v noci a 
odpo�inuli si v cest� jen asi 1 hodinu. Ve Vel. Týnci jsme byli asi v 7 h ve�er. Tedy do lesa jsme do-
razili o p�lnoci. Sl. [Slávek - Jaroslav Zdražil] zde byl s ruksakama, ale jelikož jsme p�išli tak pozd�, 
šel s nimi op�t zp�t a vezli ke Zda�il�m malí��m šicí stroj a kastl s p�ípravami. Mnoho nespíme, jen 
ležíme. Jsme jak zbití. 

23. �ervna 1942, úterý 1. týden  
�asn� ráno, asi o 1/2 5, jdeme si lehnout do rži, pon�vadž jsme v lese nenašli naše již spíš vyhleda-
né místo. Nabrali jsme si u studánky vodu a lehli jsme si do obilí. Po�así krásné, teplo se stup�uje a 
v poledne dovršilo 560?C. Voda nám dochází, jsme ale state�ní a vydrželi jsme. 3 m od nás d�lá 
Jenofa Vybíralová a nemá ani tušení, že jsme tak blízko. Odpoledne vedro ustupuje a ochlazuje se. 
V obilí jsme až do 10 h a jdeme nyní zp�t do lesa vyspat a �ekat Sl. Ten p�išel až v 11 h, avšak bez 
ruksak�. Byl u nás do 4 h ráno, pak šel dom�. 

24. �ervna 1942, st�eda 1. týden  
O 1/4 5 ráno si hledáme stabilní úkryt a nalezli jsme jej. Je v hustém houští, takže se tam nehodí ani 
sed�t, jen ležet. O 5 h ráno jdu s Lici pro vodu ke studánce, která je pod lesem. Pak jsme poprvé 
ulehli ke spánku a spíme do 11 h, obt�žováni sty mravenci. Tata va�í 1. teplé jídlo po 2 dnech, a to 
polévku a maso s chlebem. Museli jsme hodn� masa zahodit, pon�vadž mama ho dala k lihu a na-
�ichlo. Odpoledne ležíme s mravenci do ve�era a ve�e�íme vejce a chléb. �ekáme na Sl. Má dnes 
p�inést ruksaky. V 11 h v noci Sl. p�išel s ruksakama a ješt� v 1/2 12 v noci va�í tata kávu. Sl. spal s 
námi celou noc až do 4 h ráno. 

26. �ervna 1942, pátek 1. týden  
O 1/2 5 ráno jdeme zase pro vodu a po p�íchodu zp�t hned snídáme teplou kávu. Pak spíme do 10 
hod a k p�esnídávce je chléb s marmeládou. K ob�du je masová polévka, králík a chléb. Místo vody 
trochu kávy. Po�así je p�kné. Slyšíme asi 80 krok� od nás hlasy našich nejlepších známých, jak 
pracují v poli, aniž by m�li tušení, že jsme zde. Mam� je od žaludku zle, stále vrací a také v noci stá-
le vracela. K ve�e�i chléb. Sl. nep�išel. 

29. �ervna 1942, pond�lí 2. týden  
Ve 3 h ráno jdeme pro vodu a o 4 h snídáme kávu teplou a perník. Chleba máme již málo a jsme 
trochu mok�í. Po�así je trochu lepší, ale stále se kaboní. Lidé d�lají ale v poli. O 11 h jíme polévku a 
o 12 chléb se špekem a kávu. Pátrání dosud žádné. �ekáme Sl., nemáme ani kousek chleba a na 
ve�e�i byl kousek perníku. Sl. nejde.  

1. �ervence 1942, st�eda 2. týden  
V 1/2 4 ráno jdeme pro vodu a snídáme kávu a perník. Spíme do 11 h dopol. Pak jsme si sbalili 
všechny v�ci a �ekáme. Sl. p�ijde nám hledat nový úkryt. K ob�du polévku s nudlemi a krupici s per-
níkem. Mamince je již dob�e. Sl. však nep�išel. Neve�e�íme. V noci byla bou�ka, a proto nocujeme v 
boud�. Pátrání žádné. 

2. �ervence 1942, �tvrtek 2. týden  
O 1/4 5 ráno jdeme pro vodu a snídáme hned. V 8 h p�išel Sl. a donesl chléb. Naše v�c jest práv� 
na �etnické stanici. Lón byl již vyslýchán a nevíme, zdali budou i M. [Marii Herinkovou] vyslýchat. 
Ona je práv� dnes v Lipníku. K ob�du je chléb s oškvarkama. Odpoledne spíme. Ve�e�íme kroupo-
vou polévku. Sl. nep�išel. Chléb se nám málí. A o líh máme velkou nouzi. Po�así je p�kné. 

5. �ervence 1942, ned�le 2. týden  
Ráno o 1/2 5 jdeme pro vodu a snídáme vlažnou kávu a kousek perníku. Sl. p�išel v 9 h dopoledne a 
donesl chléb. Též zeleninu donesl a �íkal, že odpoledne p�ijde, ale nep�išel. V poledne bylo hrachové 
pyré a chléb a poprvé jsme se dosyta najedli. Asi v 1/2 5 p�išli A. Domesová a K. Vaculík a byli 2 h 
asi 20 m od nás. Odešli v 1/2 7 ve�er. Ve�e�íme chléb s marmeládou. 

 
8. �ervence 1942, st�eda 3. týden  

Ráno kolem 1/2 4 h jdeme pro vodu a spíme pak do 8 h. Pak snídáme kávu a chléb, co m�l tata pro 
králíky nachystán nakrájený v kostkách. Potom ležíme až do 11 h dopol. V poledne byla krupice. Na 
št�stí Sl. p�išel s chlebem, a proto jsme hned jedli chléb se sádlem. Sušíme deky a kabáty. K ve�e�i 
chléb s marmeládou. V�era ve�er �ekl Sl. M. [Marii Herinkové], že jsme zde. Jsme zv�davi, jak se 
ona zachová. V noci je bou�e, jsme v úkryt�, ale nezmokli jsme. 
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10. �ervence 1942, pátek 3. týden  
V 1/2 4 h ráno jdeme pro vodu, v 8 h snídáme kávu a kousek perníku, kterého máme ješt� jen 1/4 
štangle. Spíme do 12 h. K ob�du je kmínová polévka. �ekáme, že Sl. alespo� v poledne p�ijde a 
donese chléb a líh. Sl. však nep�išel. Líhu máme jen asi na jedno seh�ívání kávy. Je 8 h ve�er a od 
poledne jsme nem�li nic v ústech. Dychtiv� �ekáme na Sl. a na chléb. Sl. však op�t nep�išel. Ne-
máme již co do úst vzít. Ve 12 h v noci jíme kousí�ek perníku. Nemáme již ani drobek chleba, su-
charu, perníku ani kapky líhu. Sl. nep�išel. Jsme zoufalí. 

11. �ervence 1942, sobota 3. týden  
Ráno o 1/2 4 h jdeme pro vodu a spíme pak do 8 h. V 8 h snídáme krupici. Op�t jdeme spát a vstá-
váme v 1/2 12 h. K ob�du je hrách z kostek. Odpoledne za�alo pršet a jsme v úkrytu trochu mok�í. 
Sl. nejde, a proto se tata rozhodl, že p�jde dnes v noci k Ma�ence. O 10 h vyrazil tata a Lici. Do 10 h 
�ekáme, Sl. nep�išel. U M. byla návšt�va, proto naši s nepo�ízenou odešli. P�i cest� zp�t ve tm� 
bloudili a tata stoupl do potoka. Má v bot� vodu. Kone�n� o 1 h v noci p�išli. Trpíme hlady. U H. [He-
rink�] byli vid�ni mužem. 

12. �ervence 1942, ned�le 3. týden  
Asi o 3 h ráno jdu já a tata k B.[Burianové] s dopisem, zatímco Lici šla sama pro vodu. V dopise žá-
dáme B. o chléb, aby jej donesla v 1/2 1 v poledne k obrázku. Tata m� �ekal u lesa a já jsem šel do-
pis podstr�it do fuku u dve�í. Zp�t jsme p�išli ve 4 h. Nejíme, až na št�stí Sl. p�išel v 8 h ráno s chle-
bem. Proto jsme hned po dlouhé dob� jedli. Sl. p�ijde odpoledne a �ekne nám, kde nám bude dávat 
potraviny pro nás a my si budeme muset pro n� chodit. O 1/4 1 h šla Lici a mama k obrázku �ekat, 
zdali p�ijde od B. n�kdo. K našemu zklamání však nep�išel nikdo. �ekáme Sl. K ob�du byl chléb s 
marmeládou. Již je 1/2 pecna sn�zeno a je poledne. K ve�e�i chléb a sardinky. Sl. p�išel ve�er a �ekl 
Licce, kde nám nachystá Sl. zítra potraviny. 

13. �ervence 1942, pond�lí 4. týden  
Vodu nepot�ebujeme, pon�vadž nemáme líh. Nejdeme proto pro ni. V 8 h jíme ke snídani chléb se 
sádlem a již žádný chléb nemáme a doufáme, že v poledne nám Sl. donese kousek, co M. z naší 
mouky vym�nila. Nep�išel však. Ve 12 h za�alo pršet, a jsme proto v boud� až do rána. Neob�dvali 
jsme tedy ani neve�e�eli. O 10 h ve�er jde pak tata a Lici k hrušce do k�oví pro potraviny, které tam 
Sl. pro nás nachystal. Já jsem s mamou v boud�. Naši nemohli místo najít a hledali celou hodinu. Již 
cht�li s nepo�ízenou odejít, když se Lici pomodlila a jakoby zázrakem v tom okamžiku tata našel py-
tel s potravinami. Byla to plná ka�a s r�znými pro nás pot�ebnými v�cmi. Naši cht�li nechat ruksak 
pro Sl., ale nem�li v�ci kde dát, proto jej tam nemohli nechat. Sá�ky v ka�ce byly roztrhané a tata 
m�l ruksak asi 40 kg a ješt� 2 balíky a Lici v dece dva pecny chleba a t�žkou kabelu. P�išli dom� ve 
3/4 1 v noci. Byli tedy pry� 2 3/4 h. Po p�íchodu si trochu odpo�inuli, ale nespali. 

14. �ervence 1942, úterý 4. týden  
Ráno se st�hujeme zp�t do úkrytu a sušíme mokré v�ci. Dosud se po�así m�ní. Lici spravuje roztr-
hané v�ci. Dopoledne jsem já, Lici a tata našli nový úkryt. Poob�dvali jsme chléb s marmeládou a po 
ob�d� jsme se dali do upravování nového úkrytu. Tata jest ješt� od v�erejška utahaný. Já jsem ro-
zebíral starý úkryt a nosil to do nového a tata a Lici maskovala. Sp�chali jsme se a byli jsme o 1/2 5 
h hotovi a odst�hováni také. Úkryt je dobrý, o hodn� v�tší našeho prvního, zde se hodí též sed�t a 
stát a je asi 15 krok� vzdálen od boudy. 

13. �ervence 1942, �tvrtek 4. týden  
Ráno stále prší a jsme v boud�. Skrz déš� nem�žeme jít ani pro vodu. V 9 h jsem odd�lal ruksaky a 
museli jsme všechno z nich vyd�lat a rozestav�t v boud�. Sá�ky jsme museli p�esypat. K ob�du je 
chléb se sádlem. Stále prší. Ve 3 h odpol. p�estává pršet. K ve�e�i také chléb se sádlem. Ve 1/4 11 v 
noci jdu já a Lici k hrušce pro potraviny. Cesti�ku polem Lici hned našla a je to po ní hodn� blíž a 
bezpe�n�jší. Též místo s potravinami Licka hned našla. Potraviny byly v koši a dali jsme je do 
ruksak� a šli zp�t. V 1/2 12 h jsme p�išli zp�t a donesli jsme chléb, rohlíky, líh a zeleninu. 

30. �ervence 1942, �tvrtek 6. týden  
O 1/2 4 h ráno pro vodu a hned po p�íchodu pijeme v�elou kávu a chléb. Ráno v 8 h za�íná pršet, a 
proto st�hujeme deky a potraviny do boudy. Vyjasnilo se však, a proto hned se zase st�hujeme zp�t. 
K ob�du je �o�ková polévka a mrkev s hráškem. Pozorujeme oblohu. Jasní se a je vítr. Ve�er chce-
me jít na zemáky a ud�lali jsme si ze stromku primitivní rý�. K ve�e�i je op�t �o�ková polévka a 
chléb s marmeládou. V 1/2 11 h v noci jdeme já, tata a Licka na zemáky. Pole jsme našli a narýpali 
jsme si asi 30 kg brambor. Byly plné dv� kabele a ješt� v nohavicích mých kalhot, které jsem ze se-
be svlékl. Rýpali jsme 2 1/2 h. Já jsem ryl, tata vybíral zemáky ze zem� a Lici držela kabele. Mamin-
ka je v úkryt� sama a již je netrp�livá. Kone�n� ve 3/4 1 h v noci jsme p�išli dom� a tata nám ješt� v 
noci uva�il brambory. Jíme je o 3/4 2 v noci a ležíme pak 1/2 hod. Náš rýpák se osv�d�il. 
 
 ( pokra�ování p�íšt�…) 
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POD�KOVÁNÍ 
 
D�kujeme všem ob�an�m, kte�í nám v sobotu 21. února 2009 p�i vod�ní medv�da 
otev�eli za jejich vst�ícnost. Taktéž d�kujeme všem za jejich pohošt�ní a finan�ní 
dary. 
Výt�žek z obch�zky byl p�edán „Kulturní komisi“  a bude použit na akce pro d�ti 
/slet �arod�jnic,vítání jara, d�tský den atd./ 

po�adatelé 
 

 
 
 
 
 
 

 
ZÁPIS DO MŠ 

 
Mate�ská škola Suchonice zve rodi�e s d�tmi na zápis do MŠ 

 
Zápis bude probíhat dne 

 
1. dubna 2009 od 14,00 do 18,00 hodin 

 
V 15,00 pro d�ti pohádka 

 
S sebou p�ineste rodný list dít�te a ob�anský pr�kaz 

 
- Nabízíme výuku dle „Rámcového vzd�lávacího programu“ 
- Rodinné prost�edí s optimálním po�tem d�tí ve t�íd� 
- V pr�b�hu roku d�ti navšt�vují kulturní za�ízení, exkurze a výlety 
- D�ti mohou navšt�vovat výtvarný kroužek, pohybový kroužek, 
  p�edplavecký kroužek a seznamovat se s anglickým jazykem 
-Více na WWW.SKOLKASUCHONICE.UNAS.CZ 
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STALO SE P�ED OSMDESÁTI ROKY 

 
          
Roku 1926 a 1927 byly uspo�ádány v Tršicích velmi d�ležité oslavy.  
17. a 18. �ervna 1926 uctilo ob�anstvo v Tršicích 400. výro�í povýšení Tršic na m�ste�ko. Konal 
se sjezd tršických rodák�. Za p�ítomnosti asi 3000 ú�astník� p�edvedly tršické d�ti velmi p�kné 
nár. tance, tršická jízda zda�ilý rej a Hanáci a Hana�ky  "Hanácky právo," jaké v Tršicích bývalo. 
Povýšení Tršic na m�ste�ko stalo se  na žádost Jí�ího Žabky z Limberka za krále Ludvíka I, r. 
1526, t�sn� p�ed nastolením Habsburk�. 
Dne 17. a 18. zá�í 1927 uspo�ádány byly zem�d�lské dny, u jichž p�íležitosti otev�ená byla nová 
hospodá�sko-chmela�ská škola. Slavnosti m�ly ponejvíce ráz chmela�ský. Krom� zástupc� r�z-
ných ú�ad�v a škol,  zastoupeny byly chmela�ské oblasti �ech, moravské pivovary atd.  Škola tato 
byla vybudována hlavn� p�isp�ním státu, zem�, obce,  místní záložny a zdejších a okolních rolní-
k�, kte�í bezplatn� sváželi k staveništi materiál. 
Zakladatel moravského chmela�ství byl tršický rodák Hynek Florýk, který roku 1861 založil první 
chmelnici. V oboru národohospodá�ském byl literárn� �inný, jezdil do jiných zemích, kde se chmel 
p�stoval, a tak po zkušenostech p�ivezl sem  dobré sazenice. Roku 1883 p�stoval se již v Tršicích 
chmel na vým��e 70 ha p�dy, v okolí 50 ha. V témže roce založen byl chmela�ský spolek pro Trši-
ce a okolí, který roku 1899 stal se zemským chmela�ským spolkem. Florýk byl jeho p�edsedou, 
starostou v Tršicích a krom� jiných ú�ad�, jichž funkce nezištn� zastával, zvolen i poslancem do 
zemského sn�mu. 
 
A. Tandl : Vlastiv�dný sborník pro mládež župy olomoucké ro�. 6 (1927 - 1928)   
 
                                                                                                                 vybral a zkrátil M. Rozkošný              
 

 
 
 

JAK VYPADALY TRŠICE Z POHLEDU TURISTY 
P�ED P�TAOSMDESÁTI LETY  

 
Výlety do hranického okresu 
 
... Za t�i �tvrt� hodiny (z Radvanic) jsme v Tršicích. Hned p�ed obcí podíváme se, jak se chmel pne 
po ty�kách ve chmelnici. Tršice mají p�kný park na nám�stí, vkusn� upravené okolí nového koste-
la, p�ed nímž stojí socha sv. Cyrila a Metoda a do nich vloženy jsou desky s nápisy ve válce pad-
lých ob�an�. Zámek kapituly olomoucké prom�n�n je v ústav, v n�mž se vychovávají zmrza�ené 
d�ti, které do školy choditi nemohou. V obci je m�š�anská škola, hospodá�ská škola a sídlo 
chmela�ského obchodu. Rolník zdejší Hynek Florýk byl zakladatelem moravského chmela�ství. 
Tršice a okolí mají po n�m p�knou památku. Pon�vadž osada je obklopena lesy, jezdívají sem na 
letní pobyt rodiny z Olomoucka.  
Z Tršic dáme se cestou do kope�ka, na n�mž je upraveno p�kné výletní místo pro slavnosti. ...  
 
Ze stati autora �e�ka Kramoliše ve Vlastiv�dném sborníku pro mládež župy olomoucké 1923 – 24 

 
vybral M. Rozkošný 
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Kulturní komise v Tršicích 
 

žáci ze základní školy v Tršicích 
 

d�ti z mate�ské školy v Suchonicích 
 

a zahrádká�i z Tršic 
 
Vás srde�n� zvou na 

 
 
 
      
 
 
 

do sálu Radnice v Tršicích 
dne 28.b�ezna 2009 ve 14 hodin, 

 
kde je pro vás p�ipravena velikono�ní dílna, kulturní pásmo, 

„vynášení smrtky“ a další 
    ___________________________________ 

 
 

 


