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SRPEN 2009 
 

Cena 8,- K� 
 

 

 

 
Z obsahu :  
-  Slovo starostky 
-  Základní škola Tršice 
- Michal Olšiak – Tršická žába a ti další 
- Z historie (Deník Otty Wolfa) 
- Pozvánka na slavnostní hodový koncert v kostele 
- „Be�oši“-  Místo prázdnin s Evertonem FC a pak proti Spart� Praha 
-  Nádvo�í tršického zámku ožilo netradi�ním divadlem 
- Pozvánky a další … 
 
 
 
 
 

TRŠICKÉ HODY 2009 
 

SOBOTA 12. ZÁ�Í 
  9.00 – Sportovní den, h�išt� TJ 
17.00 – Hodový koncert duchovní hudby, kostel Narození Panny Marie 
20.00 – Hodová zábava se skupinou BENE, kulturní areál, vstupné 40 K� 
 

NED�LE 13. ZÁ�Í 
  9.30 – Ukázka lidového �emesla (zabíja�ka), nádvo�í zámku 
  9.45 – Hodová mše, kostel Narození Panny Marie 
10.00 – „Tršické žabák“ – závod na kole�kových bruslích, nám�stí 
 
Kulturní areál zámku: 
13.00 – „Pejskování“ – zábavný program pro d�ti 
14.30 – Travesti show – skupina SCREAMERS Praha 
16.30 – Josef Zíma s orchestrem J.Sládka 
Vstupné na celý odpolední program 70 K�, d�ti zdarma 
 
Doprovodné akce : 
Výstava zahrádká��, výstava chovatel�, regionální muzeum na zámku, pou�ové atrakce 
 
Na hodové speciality, v�etn� ned�lního ob�da, Vás do letní restaurace zvou místní hasi�i. 
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Vážení ob�ané, 
 
Blíží se konec prázdnin a �asu dovolených, kdy jsme odpo�ívali a nabírali nových sil. Za�ínáme se 
vracet do b�žného tempa všedních dn� a b�žných starostí.  
Dne 10.8.2009 jsme za p�ítomnosti hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Martina Tesa�íka a 
nám�stka Mgr. Aloise Ma�áka, �editele sekce Silnice a mosty, firmy OHL ŽS a.s. Brno pana Ing. 
Karola Hlavá�e a dalších host�, slavnostn� otev�eli novou silnici II/436 – pr�tah. Celá stavba pro-
bíhala od �ervna 2008 do srpna 2009 a doufáme, že byla provedena natolik kvalitn�, aby nám 
sloužila dlouhá léta. Toto dílo, které zm�nilo vzhled naší obce, bylo financováno ze strukturálních 
fond� EU – ROP – Regionální opera�ní program a Krajským ú�adem Olomouc a obcí Tršice. Cel-
ková �ástka p�esáhla hodnotu p�es 40 mil. K�. Z toho naše obec proinvestovala cca 4 mil. za ve-
�ejné osv�tlení, všechny chodníky a vjezdy, terénní práce a zele�, kanalizaci. Cht�la bych pod�ko-
vat i ob�an�m za jejich shovívavost a trp�livost, kterou museli p�i obcházení a objížd�ní mít.  
Sou�ástí vzhledu nám�stí je i socha žáby, která byla vytvo�ena nad rámec akce Pr�tah, a kterou 
platila v �ástce 115 000,- K� obec, materiál nám daroval sponzor.  
Vím, že se názory na toto um�lecké dílo r�zní, ale odp�rc�m, kte�í srovnávají žábu s vybudováním 
kanalizace, bych jen cht�la vzkázat, že se  tyto dv� naprosto rozdílné v�ci nedají a nemohou ani 
organiza�n� a finan�n� srovnávat. Ale i zde m�žeme použit staré po�ekadlo „Kdo chce psa bíti, 
vždy si h�l najde.“ 
Od Olomouckého kraje jsme obdrželi p�ísp�vek ve výši 25.000 K� na úhradu výdaj� k zajišt�ní 
akceschopnosti naší jednodnotky dobrovolných hasi�� JPO II. Tato �ástka bude využita na vyba-
vení, které našim hasi��m chybí. Pot�ebovali bychom sice vyšší �ástku, ale jsme vd��ni i za tuto. 
Za�átkem roku 2009 jsme podali žádost o dotaci na d�tské h�išt� z d�ev�ných prk� pro d�ti do 12 
let, které chceme vybudovat na obecním pozemku mezi  Jednotou a volejbalovým h�išt�m. 
Tento prostor má sloužit zárove� k volno�asovým aktivitám pro ostatní generace. V míst� sou-
�astného h�išt� jsme naplánovali odstavné stání v zeleni – parkovišt� pro 8 vozidel, jako sou�ást 
celého areálu s tím, že bychom cht�li i na p�ání, Vás ob�an�, omezit rychlost v obytné zón� na 
30km/hod. Bohužel nám dopravní policie toto opat�ení neschválí, pokud zde nebude parkovišt�. 
Toto je dáno zákonem. Vybudování zeleného stání p�ipomínkovali a odmítají majitelé sousedního 
pozemku, �ímž je ohrožena i výstavba samotného h�išt�.  
Mrzí nás, že se op�t vyno�ily „ zaru�ené a ov��ené zprávy – fámy“ k tomuto zám�ru obce. 
Naším cílem bylo zkrášlení a zkvalitn�ní života v další �ásti obce. Pokusíme se vyvolat další jed-
nání  v této v�ci a doufáme, že dojde k vy�ízení celé záležitosti ke spokojenosti nás všech. 
Blíží se konec prázdnin a za�átek školního roku, se kterým je spojen v�tší  pohyb d�tí a mládeže 
na nám�stí. Za�átkem �ervence provedla pracovní �eta pr��ez okrasných ke�� kolem kostela. D�-
vodem byl obrovský nepo�ádek mezi kostelem a t�mito d�evinami. Postupem �asu zde díky našim 
školák�m vzniklo smetišt�, které jsme uklidili a do dneška je zde po�ádek. 

Cht�li bychom požádat rodi�e našich školák�, aby se zajímali o volný �as svých d�tí v odpoledních 
a ve�erních hodinách. Jednou z možností p�edcházení t�chto negativních jev�, je zapojení d�tí 
v r�zných zájmových organizacích a kroužcích.  
T�ším se, že se op�t ve velkém po�tu setkáme na hodech, které prob�hnou dne 12. a 13. zá�í 
2009.            

   Leona Stejskalová 
          starostka obce Tršice 
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INFORMACE OBECNÍHO Ú�ADU  
���������������������������������������������

SPOZ upozor�uje „své“ d�chodce, starší 70-ti let, že tradi�ní ZÁJEZD DO 
NEZNÁMA  se uskute�ní 17.zá�í 2009. 

���������������������������������������������������
Uzáv�rka p�ísp�vk� do dalšího �ísla Tršického zpravodaje je 10.9.2009 

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE 
 

Obhajoby Záv�re�ných prací žák� IX. t�ídy 
 
Již n�kolik let vždy na záv�r školního roku obhajují žáci IX. t�ídy ZŠ 
Tršice své záv�re�né práce. Cílem tohoto projektu je schopnost 
dlouhodob�jší samostatné práce( vyhledávání a zpracovávání 
informací, napsání vlastního textu na dané téma, grafické pop�. 

výtvarné zpracování tématu, praktická práce na PC, prezentace ). 
 
Pro letošní rok byly vybrány tyto okruhy pro zpracování: 

- Zájmy, záliby, koní�ky 
- P�íroda-ochrana p�írody, vztah ke zví�at�m, krajina, CHKO 
- Životní perspektivy, plány, cíle, volba povolání 
- Poznávání sv�ta- historie, památky, cestování 

 
Práce hodnotila porota složená z u�itel� a byla v ní i zástupkyn� z �ad rodi��. Hodnotilo se p�ede-
vším dodržení požadavk� na práci dle zadání, v�cná správnost, podíl vlastního p�ínosu, nápadi-
tost, originalita a grafická úprava. 
 
Obhajoby, které letos p�ipadly na pátek 12. �ervna, vzbudily zasloužený zájem ostatních žák� i 
u�itel� naší školy. Žáci VIII. t�ídy se p�išli podívat na své starší spolužáky a také si vzít  n�které 
zda�ilé prezentace za vzor pro p�íští rok. Mezi diváky zasedli ve svých volných hodinách i mnozí 
u�itelé. A co bylo zajímavé, že se i žáci IX. t�ídy  mohli ukázat trochu jinak p�ed svými spolužáky i 
u�iteli, než jak je znají z b�žné školní praxe.  
 
Nejlepší práce byly ocen�ny-3 žáci dostali volný lístek do CineStar v Olomouci dle vlastního výb�-
ru, další 3 žáci dostali sladkou odm�nu. 
 
         Lenka Brlíková 
        zástupkyn� �editele ZŠ Tršice 
 
 
Te�ka za dalším školním rokem 
  
    Op�t trochu p�ed�asn� ( jako loni) jsme se v pátek 19.6. rozlou�ili se školním rokem 
2008/2009. Není úpln� jasno, kdo se na prázdniny t�ší víc – jestli žáci nebo u�itelé. Vysv�d�ení je 
už skoro napsáno, žádné velké zkoušení a nep�íjemné písemky už nehrozí, tak p�išel �as na vese-
lení se. Letos nás úpln� zradilo po�así, i když jsme toužebn� vyhlíželi od rána k nebi, moc to ne-
pomohlo. Pom�rn� vytrvalý déš� rozhodl, že se celá akce p�esunula na sál Radnice. 
 Až do sálu von�ly klobásky a výborné naložené maso. Organizáto�i pružn� vybudovali stá-
nek s ob�erstvením p�ímo u vchodu do sálu. 
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 I další strava se podávala – tentokrát duševní. A to na jevišti. Program zahájili už tradi�n� 
prv�á�ci a rozproudili obecenstvo p�i svém ko�i�ím tanci. Žáci 2. t�ídy zase rozpohybovali jevišt� 
s obru�emi, t�e�áci se prom�nili na chvilku v mravene�ky. Jejich spolužák Honza bavil obecenstvo 
sólovým tancem na moderní rytmy. Smích zazn�l z obecenstva p�i p�ehlídce vtip� ze školních lavic 
v režii žák� 4. t�ídy. 
 Nechyb�la ani pohádka -  Sn�hurka v moderní verzi pobavila nejen diváky, dob�e se bavili i 
samotní herci. Všechno to byli žáci 7. t�ídy, kte�í p�edvedli, co se nau�ili v hodinách dramatické 
výchovy. Pak vtrhli na jevišt� holky a kluci v rytmu aerobiku a roztleskali sál. Opravdovou te�ku a 
velmi povedenou ud�lal Marek Švarc, žák 7. t�ídy, se svou tane�ní partnerkou. Vid�li jsme ukázky 
standardních i latinskoamerických tanc� v úžasném provedení. Po tomto programu pat�í slovo už 
jenom moderátorovi Míšovi, který zábavnou formou vtahuje do sout�ží a her všechny d�ti. 
   Te�ka za námi, sláva prázdniny za dve�mi!!!!!!!! 
 
         Inez Šindlerová 

 

 
 
 
Úsp�šná tršická škola 
 
 Prázdniny v plném proudu a my vám tu p�ipomínáme školu. Cht�li bychom se totiž trochu 
pochlubit, jak se nám da�ilo v uplynulém školním roce. Naši žáci absolvovali �adu nejr�zn�jších 
sout�ží a v n�kterých usp�li a radost tím ud�lali celé škole.  
 Tradi�n� to byla sportovní oblast, kde jsme nasbírali nejvíc cenných medailí. V sout�ži vše-
strannosti získali mladší žáci a žákyn� v okrskovém kole 1.místo a v okrese naše škola obsadila 
celkov� 2. místo mezi venkovskými školami. Naši starší žáci se letos opravdu vytáhli – byli první 
jak v sout�ži všestrannosti jako družstvo, tak v Poháru rozhlasu v okrese (v kraji obsadili 4. místo). 
Ur�it� si zaslouží vid�t své jméno napsané. Tak tu je máme: Karel Zbo�il, Josef Pazdera, Martin 
Do�kal, Kristián Zda�il, Lukáš Ruský, Marek Melichárek, Marek Navrátil, Lukáš Kova�ík, Miroslav 
Závodník, David Rybá�. Na sportovní sout�ži Mikroregion Byst�i�ka vybojovali trši�tí sportovci cel-
kov� 2. místo. 
 Další sout�ž, ve které naše škola sbírá vav�íny, je biologická olympiáda. Filip Nev�ala, žák 
9. t�ídy, nejd�ív usp�l v okresním kole a získal „st�íbro“ a postoupil do krajského kola. To už byla 
veliká konkurence nejlepších žák� – biolog�, ale Filip se nezalekl a vybojoval krásné 4. místo.  
 Ve škole máme i šikovné matematiky – Jan Nuc byl úsp�šným �ešitelem na okresním kole 
Pythagióriády. 
 V��íme, že i p�íští rok budeme sbírat zase medaile a úsp�chy. 
 
         Inez Šindlerová 
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DIVO�ÁK� JSEM JEŠT� TOLIK NEVID�L 
 
 O p�emnožení �erné zv��e, jinak také  divokých prasat,  jsem n�kolik rok� jen �etl nebo slyšel, ale 
do svých tém�� dvaašedesáti let jsem na poli nebo v lese divo�áka nepotkal, p�estože se v p�írod� 
pohybuji dosti �asto. Nezahlédl jsem je ani p�i žních, kde již vloni a p�edloni jsem vozil obilí od 
kombajn� a p�edtím n�kolik rok� slám�. Teprve letos jsem si všechno vynahradil. Hned první den 
žní v Tršické zem�d�lské a. s. 21. �ervence  jsem p�i sklizni �epky na honu  za Lipkovou alejí mezi 
Zák�ovem a Tršicemi  zahlédl,  jak z porostu �epky vyb�hl kanec, bachyn�, �ty�í  mladí a pelášili si 
to k lesu. Podle traktoristy z Velkého Týnce, který stál blíž,  bylo mladých dokonce šest a všichni 
úpln� hn�dí, nikoliv pruhovaní, jak si zblízka všimnul. Další den  m� v poli pou�il jeden suchonický 
myslivec, že to byla už lo�ská selata tzv. lon�áci, kte�í  s bachyní prý chodí celý rok. Mimochodem 
tento �len suchonického mysliveckého sdružení byl na �ekané v �epkovém poli u Lip�an od �ty� od 
rána do ob�da a nevid�l ani lišku, kterých je letos zvláš� moc nejen na Tršicku. Já jsem m�l nao-
pak št�stí hned na dalším �epkovém poli, který jsme první den žní sekli na pravé stran� silnice za 
Zák�ovem. Z dosíkaného honu vyb�hlo asi šest až osm dosp�lých kus� divo�áka a úprkem se 
hnali sm�rem k Lazni�kám. V rychosti jakou divo�áci mizeli za obzorem  je ani nešlo  dob�e spo�í-
tat. Také na t�etím honu, který jsme první  den žní sekli, byl divo�ák. Statný kanec samotá� si to na 
poslední chvíli  mí�il p�ed kombajny k zák�ovské bytovce. V Hostkovicích jsem již další den žní 
takové št�stí na divo�áky nem�l, ale n�kte�í kombajné�i a traktoristé tam na honu Bab�nec zahlédli 
stádo osmi mladých a t�í dosp�lých kus�. O vyležených kolech po této zv��i v �epkovém porostu  
ani nemluv�. T�ch bylo v �epce tém�� všude dost. 
 Výskyt �erné zv��e není také pro obyvatele ostatních  vesnic na Tršicku zvláštností. V okolí Host-
kovic jsou divoká prasata �asto vid�t a ve Vacanovicích jsou divo�áci prý již tak drzí, že po polní 
cest� si zajdou až k chalupám.          
 

Miroslav Rozkošný 
 
 
 

 

 
MICHAL OLŠIAK – TRŠICKÁ ŽÁBA A TI DALŠÍ 

 
Jeden z nejznám�jších socha�� a výtvarník� Ž�árska za�ínal jako tv�rce soch 
z písku v Itálii. Pozd�ji p�esídlil do N�mecka, kde u Bodamského jezera, v Hofu �i 
Fridrichshafenu vytvo�il �adu soch z betonu. 
 

V roce 2005 vznikla jeho první socha ve Ž�áru nad Sázavou – 
Mamlas u Starého dvora. Pustil se do ní s nadšením, vlastními 
investicemi a chutí vytvo�it n�co ve svém m�st�. 
Socha Mamlase byla první, kterou Michal ve Ž�áru vytvo�il. 
Investoval do ní vlastní práci, materiál, a do dneška na svém 
míst� u Starého dvora je jaksi provizorn�. Kdykoli je ji možno p�emístit.  

 
Mamuta u Rozštípené skály již dotovala obec Hamry nad Sázavou. Starost s dopravou 
materiálu na místo �inu (2,5 t cementu atd.) byla ale na Michalovi. P�i nízké vod� se 
dalo s pytli na zádech p�ebrodit zkratkou Sázavu. Pokud ovšem voda stoupla, tak se 
p�íchozí cesta zna�n� prodloužila. Dnes ale každý potvrdí, že Mamut tr�ní na jednom 
z nejhez�ích míst.  

 
K�� vytahující povoz z bažin byl další sochou, která byla vytvo�ena na za-
kázku. Zadal ji pan Štefá�ek, majitel Ran�e v Hamrech nad Sázavou. Socha 
v nadživotní velikosti je nezapomenutelným bodem v obci Hamry nad Sáza-
vou.  
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Spíše surrealistický Hamro� byl vytvo�en na podn�t obce Hamry nad Sázavou. 
Podle autora má znázor�ovat k�ížence mezi hlemýž�em a žábou. Socha vítá 
všechny návšt�vníky Hamr�, kte�í p�icházejí od Ž�áru.  
 

 
Sova si našla své místo v osad� Yukon u T�ech studní. V jejím sousedství najdeme 
i udírnu v podob� sochy. Sova m�la mít p�vodn� i sv�télkující o�i a na fotobu�ku 
m�la „na požádání“ zahoukat.  
 

 
Rak pat�í bezesporu do Ra�ína, kde se krásn� vyjímá u rybníka s nespo�tem 
r�znobarevných leknín�.  

 
 
Další sochou, vlastn� sousoším, jsou Hroši u hotelu U Hrocha ve Škrdlovicích. 
Ti se �vachtají v prostorné kašn� a vodu jim chrlí rybky, které jsou umíst�ny na 
okrajích kašny. 
                          

 
Zatím poslední sochou, kterou ždárský rodák zhotovil, je socha žáby v Tršicích na Olomoucku. 
Žába, kterou má obec ve svém znaku, je umístn�na na nám�stí pod vzrostlými lipami a kontroluje 
d�ní v obci. 

A co dál? Michal Olšiak by m�l jist� nespo�et p�íležitostí, jak zkrášlit oblast Ž�árska svými díly. 
V sou�astné dob� vzniká  za podpory m�sta Ž�áru nad Sázavou sousoší Hrani�ního kamene 
u Pilské nádrže. Bude znázor�ovat pískovcový kvádr s ornamenty, který budou st�ežit ze západní 
strany �eský lev a z východu moravská orlice. V��íme, že i toto místo se stane lákavým cílem ná-
všt�vník� z blízka i daleka. 
 
P�ejeme Michalu Olšiakovi mnoho zdaru do další práce a k prohlídce dalších jeho d�l zveme na 
jeho internetovou prezentaci www.olsiak.cz 
 
 

Leona Stejskalová 
           starostka obce Tršice 
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DENÍK OTTY WOLFA 
( …pokra�ování z minulého �ísla TZ) 

3. �íjna 1942, sobota 15. týden  
Pro vodu jdeme o 1/2 7 h ráno a hned snídáme. Modlíme se, je Šmini Azerez. K ob�du je 
polévka se strouhankou a špenát. Odpoledne chodím s tatou po lese. Asi o 1/2 5 h jdeme k 
cest�. Hlídám a pojednou jsem zahlédl muže v bílém kabátku a s puškou. Šel jsem to �íct 
našim, ale jelikož on šel velmi rychle, asi slyšel šustit v�tve a šel hledat do lesa. Byli jsme 
jak na trní. Myslel jsem, že je to R. Vacul[ík]. Pískal, myslel, že mu naletím. �ekáme bez 
hlesnutí až do 1/2 8 h ve�er. Tata a Lici jdou do k�oví za Sl. a ten p�išel o 3/4 10 h a naši 
jsou rádi, že p�išel. Sl. �íkal, že to ur�it� byl syn p. Bl. Jsme rádi, pon�vadž jinak bychom se 
museli st�hovat. O 1/4 12 h v noci se modlíme, pon�vadž jsme se ve�er nemodlili. K ve�e�i 
je chléb a káva. 

13. �íjna 1942, úterý 17. týden  
O 1/2 7 h ráno jdu pro vodu a pak snídáme. �ekám na p. Bl. Na št�stí jsme ho nalapli asi o 
1/2 12 h a mluvili jsme s ním. 	íkal, že by nás tam vzal, kdyby k n�mu nejezdil p. okresní 
hejtman, proto nem�že. Doufáme ale, že to ten T. ud�lá. K ob�du je guláš a brambory od 
�tvrtka. Bl. �íkal, že dnes bude hon, ale ne u nás. O 1/2 4 h slyšíme již výst�ely. Asi o 6 h 
p�išli na pole pod nás a st�íleli. Neš�astnou náhodou jeden post�elený bažant dolet�l asi 8 
m od nás. Mysleli jsme, že budeme mít bažanta, ale pak najednou slyšíme šustit a to p. re-
vírník s mládenci hledají st�eleného bažanta. Revírník se psem je 1 m vedle našeho úkrytu, 
ale na št�stí nás nevid�l. Pes m�l již hlavu v našem úkrytu, ale na št�stí jej revírník odvolal 
zp�t. Mama a Lici �ekaly u boudy na bratra p. Bl. Lici byla práv� v úkryt�, když zazn�l první 
výst�el. Jde za mamou, ale ta již jde k nám. Zabloudila však, a proto sedí t�sn� vedle úkry-
tu, ale v hustém houští. Za ní jde jakýsi kluk (asi Pepík revírník�), ale nevidí ji. Pes utíká ko-
lem maminky, ale nic nezpozoroval. Mama je celá vylekaná. Kone�n� slyšíme hlas L. Va-
culíka, že již mají bažanta, a odcházejí pry�. Jsme celí mrtví strachem a d�kujeme Bohu, 
že to tak dopadlo. O 1/4 9 h ve�er jdeme �ekat Sl., ale ten nep�išel ani do 10 h. Jsme plní 
starostí. 

17. �íjna 1942, sobota 17. týden  
Ve 1/4 6 h ráno za�íná více pršet, a proto jsme sbalili v�ci a sedíme pod bilrotem. Ke sní-
dani jíme kousek suchého chleba. Je zima. Musíme se o 8 h ráno st�hovat do boudy. Prší 
stále až do 1 h odp. Pak p�estává, a jdeme se proto všichni na cestu projít, pon�vadž je 
nám zima. Ob�dváme kousek chleba s Angiomin. Asi o 4 h odpoledne slyšíme výst�el, pod 
lesem. Jdeme proto do boudy, a pak se pro jistotu st�hujeme do úkrytu. Kolem 5 h odp. 
slyšíme šustot, myslíme, že je to Sl., ale byl to jakýsi lesák a chodil stále kolem našeho 
úkrytu. Za chvíli na to slyšíme zase šustit, myslíme, že se onen lesák vrací. Jaké však 
zklamání, když jsme poznali, že je to pan nadlesní. Rozhodli jsme se proto, že si všechny 
v�ci sbalíme a �ekneme Sl., že nutnost vyžaduje, abychom zmizli. Tata a Lici napakováni 
již o 1/4 8 h ve�er. Já s mamou jsme zatím ostatní v�ci sbalili. Sl. p�išel do k�oví o 1/4 9 h a 
již sp�chal dom�, má d�lat kytice. Dal do boudy slámu a tata a Lici šli do boudy. Tata již 
z�stal v boud�, celý zmo�ený. Lici šla ješt� pro primus a pak šla pro nás. My jsme si naložili 
a šli s Bohem z lesa. Tata je již rád, že je pod st�echou. Sed� jsme spali do rána. 

22. �íjna 1942, �tvrtek 18. týden. VI.  
Pro vodu jdu o 1/2 3 h ráno a spíme až do 1/2 8 h. Tata va�í kávu. K snídani je káva a 
chléb. Pozorujeme lidi v poli. K ob�du jsou fazole. Odpoledne ležíme a musíme hodn� na 
stranu. 	ekneme Sl., aby nám donesl ten domácí záchod. Sl. p�išel a o 1/2 9 h donesl zá-
chod. Správn� jsem m�l pro n�j jít já. Prší. K ve�e�i chléb a káva. 

25. �íjna 1942, ned�le 18. týden  
Sl. odchází o 3 h ráno, já jdu pro vodu až o 3/4 5 h. Spíme až do 1/2 8 h. Snídáme pak ká-
vu a chléb. Sl. p�išel o 1/2 9 h a donesl z Brna balík. Je tam pro mne diftinový oblek a tatovi 
soukenné kalhoty a r�zné šaty a potraviny. Jsme velmi rádi. Sl. jede dnes pry�. K ob�du je 
polévka z uzeného masa, zelí s uzeným a chléb. Je to výborné. Odpoledne sedíme a pozo-
rujeme pole. Sl. p�ijde až ve�er. K ve�e�i je chléb s medem. Sl. p�išel až o 1/2 9 h a spal 
zde až do rána. S H. Lojzou nemluvil. 

31. �íjna 1942, sobota 19. týden. 6 deš��.  
Zase o 1/2 4 h ráno jdu pro vodu a umývám se. Spíme až do 7 h a tata dává snídani. O 8 h 
nás p�išel Sl. zamknout. Mají hodn� práce na vše svaté. Sl. donesl maso (kozu) a tata va�í 
ob�d, a sice uzená polévka, zelí a knedle. Je to ohromné. Odpoledne je 2x sl. Mal�a na ze-
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lenin� [v zahrad�], jsme ticho. K ve�e�i je chléb s medem. Sl. p�išel, donesl chléb a �íkal, že 
mu T. �ekl, že stojí v novinách, že jedna žena ukrývala žida a že byli oba zast�eleni. Prý T. 
ty noviny Sl. dá. Já jdu s tatou na 11/2 h na procházku. 

8. listopadu 1942, ned�le 20. týden  
Pro vodu jdu o 1/2 3 h a tata zase va�í hned kávu. Spíme až do 7 h a hned snídáme kávu a 
chléb. Sl. p�išel o 1/2 8 h celý neš�astný. F. [Fialová] to �ekla Pe�kovi a ten to prý vykládal v 
hospod�. P. [Alois Pluha�] to �ekl zase T. a nevíme, zdali to T. bude chtít ud�lat, neb co z 
toho bude. K ob�du jsou knedle z chleba s marmeládou. Odpoledne dáváme pozor. K ve-
�e�i je polévka housková. Sl. p�išel o 8 h a donesl nám velmi dobré zprávy z fronty. Angli-
�ané postupují a jsou již hodn� vp�edu. Spal s námi až do 3 h. Já jsem celou noc byl u na-
šich dole a nespali jsme, jen vykládali o politice. 

9. listopadu 1942, pond�lí 21. týden  
Jdu pro vodu o 1/2 3 h ráno. Tata va�í kávu a spíme až do 7 h a pak snídáme. Sl. zamkl o 8 
h. Zprávy nám nedonesl. Jsme zv�daví na dnešní zprávy. Sl. �ekl, že to od Pluha�e zas ví 
Vlá�a. Sl. je celý pry�, prý to špatn� dopadne. Jsme zv�daví, co bude dál. K ob�du je 
bramb. polévka. Odpoledne hlídáme. Za�íná být zima. K ve�e�i je zase polévka a chléb. Sl. 
nám o 5 h odemkl, prý ješt� p�ijde, ale �ekali jsme do 9 h. Nep�išel.  

23. listopadu 1942, pond�lí 23. týden  
Sl. odešel o 1/4 3 h ráno a já jdu pro vodu o 4 h, pon�vadž svítí m�síc. Jen co jsem vylezl z 
boudy, vidím jít �lov�ka ke k�íži nahoru s kolem a jsem tím velmi zneklidn�n. Spíme do 1/2 
8 h a pak snídáme. Venku je velký vítr a metá sníh. Jsme celí zabalení a ležíme a teplo 
nám není. K ob�du je �o�ková polévka a velmi jsme se zah�áli. Odpoledne máme horkou 
kávu a chléb. Stále ješt� metá sníh. K ve�e�i je �esne�ka. Jsme nyní celé dny odemknuti. 
Ve�er jsme ani nemohli otev�ít dve�e, pon�vadž byly zaváty sn�hem a cesti�ky také. Sl. 
p�išel o 6 h a šel zase poslouchat. O 1/2 9 h p�išel, donesl kávu a �ekl, že Rusové úto�í, 14 
000 N�mc� zabili a dobyli zase vesnice a m�sta zp�t. Sl. s námi pije kávu s chlebem. Sl. je 
dnes dob�e naložen. Donesl slámu a prima se leží. 

30. listopadu 1942, pond�lí 24. týden  
Jdu o 3 h ráno pro vodu s tatou a jdeme hledat m�j pásek, který jsem v�era ztratil. Našli 
jsme jej až ve chmelu naho�e. Pak jdeme ke drenáži pro vodu, ale nete�e tam, a proto jsem 
nabral hrnkem do konve na zkoušku. Je to 410 krok� od nás. Spíme do 1/2 8 h a pak sní-
dáme. Sl. nep�išel. K ob�du je rajská omá�ka a houskové knedle. Odpoledne sedíme. Ma-
ma plete m�j svetr. K ve�e�i je káva a chléb. S ve�e�í jsme museli �ekat až do 1/2 9 h, až 
Sl. p�išel s chlebem. Sl. spí s námi do 1/2 3 h ráno. 

 

( pokra�ování v dalším �ísle TZ … ) 

 
 
 

SOUT�Ž „ O PUTOVNÍ POHÁR OBCE TRŠICE“ 
 
V sobotu 8.8.2009 se konal XXI. ro�ník sout�že v požárním sportu. Akce se uskute�nila, již �tvrtým 
rokem, v areálu tršického zámku.  V sout�ži, která byla zahájena ve 13:00 p�íjezdem jednotek, se 
utkalo celkem 12 družstev muž� a t�i družstva žen. 
P�i asi p�tihodinovém dvoukolovém klání nakonec zvít�zilo družstvo z SDH Svésedlice v kategorii 
muž�, a v kategorii žen družstvo SDH Velký Týnec. Ob� vít�zná družstva si odvezla hodnotné 
v�cné ceny a putovní poháry, které by p�íští rok m�li op�t obhajovat. Samoz�ejm� i ostatní druž-
stva, díky naším sponzor�m, nez�stala zkrátka a každé zú�astn�né družstvo si odvezlo krom 
skv�lých zážitk� i n�jakou tu v�cnou cenu. 
Tímto bych cht�l pod�kovat obecnímu ú�adu v Tršicích, pojiš�ovn� ministerstva vnitra, dále paní 
�erné z Odry, DAZ Tršice, výzbrojn� požární ochrany, p. Pospíšílovi z Horního mlýna a pily, fir-
mám Autodoprava Chromek, Pneuservis Zád�ra a Newman school lyža�ská škola Hlubo�ky za 
jednotlivé sponzorské dary p�i po�izování cen pro ú�astníky sout�že. D�kuji také tršickým ob�a-
n�m za podporu ve form� návšt�vy naší každoro�ní sout�že. 
P�íští rok se budeme t�šit na hojnou návšt�vu, kterou samoz�ejm� podpo�íme dobrým jídlem a 
pitím. 
 

Za SDH Tršice 
Martin Dvo�ák, starosta SDH tršice 
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POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ HODOVÝ KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY V TRŠICKÉM FARNÍM KOSTELE 

V SOBOTU 12. ZÁ�Í 2009 V 17:00 
 
 V letošním roce se op�t zastavíme u další významné epochy chrámové hudby – v baroku. 
Známe významné skladatele sv�tového hudebního baroka: J. S. Bacha, G. F. Händela, avšak, 
kolik známe �eských barokních autor�? Mnozí by možná vzpomn�li alespo� B. M. �ernohorského, 
P. J. Vejvanovského nebo J. D. Zelenku. Tato slavná jména však zasti�ují ohromnou plejádu dal-
ších komponist�. P�i Slavnostním koncertu budeme prezentovat díla �ásti tohoto širokého spektra, 
díla piaristických �eholník�. 
 	ád piarist� založil sv. Josef Kalasanský (1556-1648) v r. 1597. Papežem 	eho�em XV. 
byl �ád schválen a potvrzen jako �ád s v��nými sliby v r. 1621. Piaristé skládali mimo obvyklých 
slib� chudoby, �istoty a poslušnosti ješt� slib k výchov� mládeže. Spole�enství se rychle rozr�stalo 
a spolu s jezuity pat�ilo k nejvýznamn�jším tzv. školským �ád�m. Jen na Morav� bylo založeno 
n�kolik kolejí (tyto koleje m�ly své doby vysokou úrove� a obsahovaly všechny typy škol od hlav-
ních – základních p�es gymnasia k vysokému školství): Mikulov, Krom��íž, Lipník n. Be�vou, Stará 
Voda, Bílá Voda, Strážnice a další. P�i t�chto kolejích byly z�izovány fundace, tj. sponzorské ú�ty, 
z kterých byli dotováni chovanci kolejí – fundatisté. Piaristé tém�� zanikli na sklonku 18. stol., nej-
vážn�jší ranou pro n� bylo zestátn�ní školství a Francouzská revoluce. 	ád odchoval b�hem své-
ho t�ísetletého p�sobení tisíce odchovanc� (v�dc�, u�itel�, um�lc� a dalších), mezi nejvýznamn�j-
ší m�žeme za�adit nap�. V. B. T�ebízského, J. Jungmanna, J. Karafiáta, T. G. Masaryka, K. H. Má-
chu, J. E. Purkyn�, G. Mendela, J. V. Sládka, B. Smetanu, F. Sušila, A. C. Stojana a další. Obnova 
�ádu nastala až ve 20. stol.  
 Piaristé kladli velký d�raz na hudební vzd�lání. Denn� se cvi�ilo na housle, klávesové ná-
stroje a ve zp�vu. Po�et fundatist�-zp�vák� byl v�tšinou 12 (6 sopranist� a 6 altist�; tehdy 
v kostele byl zakázán zp�v žen; mužské hlasy tenor a bas zpíval tzv. choralisté, kte�í byli v�tšinou 
4), k tomu byli ješt� fundatisté-instrumentalisté. Vedle liturgické produkce se �asto p�stovaly opery 
a školské hry. 
 
Pr�vodce programem Slavnostního koncertu duchovní hudby:  
 
 P. Simon a s. Bartholomaeo – ob�anským jménem Václav Kalous (27. 1. 1715 Solnice 
– 22. 7. 1786 Rychnov n. Kn�žnou). Jeden z nejvýznamn�jších skladatel� �eského vrcholného 
baroka. P�sobil mj. i na kolejích v Lipníku n. Be�vou, Krom��íži a Strážnici. Uslyšíme mši Missa ex 
F, která je psána pro sólový kvartet (soprán, alt, tenor a bas), sbor, dvoje koncertantní housle a 
basso continuo (basový doprovod, který tvo�í varhany a melodický nástroj, nap�. violoncello a vio-
lon – p�edch�dce kontrabasu), mše má tyto �ásti: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 
Osanna, Agnus Dei, Dona nobis pacem. Dále bude uvedeno sepolcro (vokáln�-instrumentální 
dílo, které bylo hráváno na Velký pátek v Božím hrob�; text byl v�tšinou rozjímavý o umu�ení Pá-
n�) Affectus Erga Christum In Sepolchro na text sekvence Stabat Mater (Stála Matka pod k�í-
žem; tato barokní sekvence inspirovala svým textem mnohé slavné skladatele, nap�. G. Rossiniho, 
A. Dvo�áka, J. B. Foerstera) pro sólový soprán a bas, sbor, 2 housle a basso continuo.  
 P. Damasus a s. Hieronymo – Antonín Jan. Nep. Brosmann (7. 9. 1731 Fulnek – 16. 9. 
1798 P�íbor). P�edstavitel hudebního citlivého stylu (p�echod mezi barokem a klasicismem), žák 
Kalous�v, významný skladatel a pedagog mající vliv hluboko do 19. stol. Budou provedeny jeho 
Litanie Lauretanae in C (loretánské litanie k Pann� Marii) pro sóla, sbor, 2 housle a basso conti-
nuo. 
 P. Silverius Victor a s. Zacharia – Jan Kolenc (3. 1. 1727 Sezemice – 1793 Lipník nad 
Be�vou) byl autorem rozm�rných oratorií. Na koncert� bude provedeno Mottetto pro Festo SS. 
Corporis Christi (Moteto na svátek Božího T�la) pro sbor a koncertantní varhany. 
 P. Sebaldus a s. Joanne Baptista – Jan Hausner (11. 2. 1728 Budišov – 7. 11. 1793 
Kirn) byl vynikajícím varhaníkem, zp�vákem a houslistou. Zazní jeho Salve Regina in a  (Zdrávas 
Královno) pro sólový soprán a alt, sbor, 2 housle a basso continuo. 
 Dále uslyšíme 4 Gradualia Solleniora od olomouckého katedrálního �ed. k�ru Josefa 
Puschmanna (?28. 7. 1738 �ervená Voda-ante 4. 2. 1794). Jedná se liturgické orchestrální 
skladby, které se hrávaly p�i Graduále, tj. na míst� žalmu a aleluja v dnešní liturgii. Obsazení t�ch-
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to graduále – sinfonií je 2 housle, viola, basso continuo, 2 trubky (barokní trubky – klariny) a tym-
pány.  
 Na koncertu zazní ješt� anonymní Offertorium in C „Cantemus Domino“ (Zpívejme Pá-
nu) napsané okolo r. 1800 z archivu kokorské farnosti (dílo je psáno pro sbor, 2 housle, violu, vio-
lon, varhany, 2 trubky a tympány) a Fuga Es dur (Larghetto-Allegro) od olomouckého dómského 
varhaníka Adalberta Schreyera (1821-1880) p�i p�íležitosti výro�í vydání 140. let jeho sbírky var-
hanních fug.  
 Koncert po�ádá 	ímskokatolická farnost Tršice, ú�inkovat bude chrámový p�vecký sbor 
Chorus Marianus Tršice pod vedením Ji�iny Navrátilové a Svatocecilský orchestr z Olomouce pod 
vedením Jana Gottwalda. Sóla budou zpívat: soprán – Ludmila Chodilová, alt – dr. Eva Ma�ásko-
vá, tenor – František Tomek, bas – Vladimír T�ebický, sólista opery Moravského divadla.  
 V ned�li 13. zá�í 2009 bude v 9:45 slavná hodová mše sv. ve farním kostele Narození 
Panny Marie v Tršicích. Hlavním celebrantem bude R. D. Ji�í Kusý, fará� v Praze-Nuslích a emerit-
ní operní p�vec, koncelebrovat bude R. D. František P�n�ík, administrátor farnosti Tršice. Tuto 
slavnou mši sv. bude zp�vem doprovázet chrámový sbor Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský 
komorní orchestr. 
 Všem našim drahým poslucha��m p�ejeme p�íjemný poslech nad významnými díly �eské 
hudební kultury. 

Jan Gottwald 
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MÍSTO PRÁZDNIN S EVERTONEM FC  
A PAK PROTI SPART� PRAHA 

 
  Zdálo by se, že prázdninové m�síce by znamenaly pro fotbalové benjamínky TJ Tršice klid a od-
po�inek, ale opak je pravdou. Ješt� než za�nu o programu v m�síci srpnu, tak si poj�me trošku 
p�ipomenout výsledky z minulé sezony. 
  Do sezony 2008/2009 jsme vstupovali s dv�ma mužstvy benjamínk� ( starší 1998-1999 a mladší 
2000 a ml.) Ob� mužstva hrála okresní p�ebory svých v�kových kategorií. U starších je t�eba zmí-
nit, že naše družstvo bylo o rok mladší než byla v�ková hranice pro minulou sezonu, tudíž v nad-
cházející sezon� by se m�l dostavit kvalitní výsledek. V podzimní �ásti obsadilo mužstvo st. Ben-
jamínk� 3. místo ve své „kvalifika�ní“ skupin� a na ja�e tak hrálo se všemi mužstvy, které ve svých 
skupinách obsadily 3. místa. Je pozitivní, že jako jediné mužstvo z okresu dokázali starší be�oši 
hrát vyrovnaná utkání se Sigmou Olomouc A, která byla postrachem i mužstev hrajících krajský 
p�ebor. Obzvlášt� hezky se vzpomíná na domácí vít�zství 3:1 práv� nad Sigmou A. 
  Pokud se bavíme o starších benjamíncích TJ Tršice a našich be�oších v�bec, je t�eba zmínit 
vynikající ob�tavou práci Pavla Vrby, který a� z Tršic nepochází, tak d�tem v�nuje veškerý sv�j 
volný �as, schopnosti a energii. Bez n�j bychom s benjamínky ur�it� nebyli tak daleko, kde nyní 
jsme. Pavle d�kujeme. 
  Co se tý�e ml. be�oš�, tak zde jsme dosáhli v uplynulé sezon� historického úsp�chu, kdy jsme 
obsadili v kone�né tabulce okresního p�eboru 3. místo, když jsme nesta�ili pouze na mužstva z 
�ernovíra a Nových Sad�. Za sebou jsme ovšem nechali mužstva jako jsou Tatran Litovel, 1.HFK 
Olomouc a Sigma Olomouc. 
  U mladších benjamínk� však p�evažuje v�tší radost z toho, že ve t�íleté historii okresního p�eboru 
této v�kové kategorie bylo p�ihlášeno celkem 12 mužstev. Z toho pouze 3 mužstva se dokázala 
p�ihlásit do každého z ro�ník�. Jsou to: Sigma Olomouc, 1.HFK Olomouc (Holice) a TJ Tršice. 
  Zde m�žeme plynule navázat na další úsp�ch naší TJ. Málokdo z Vás asi ví, že v Tršicích fungu-
je projekt, který je unikátní na celorepublikové úrovni. Informace o tomto našem projektu prob�hla 
dokonce i celostátním tiskem. A o co se jedná? Od m�síce dubna letošního roku u nás funguje tzv. 
Fotbalová školi�ka. Tato školi�ka je ur�ena pro všechny sportuchtivé d�ti ro�. narození 2003-2005. 
Tréninky této školi�ky probíhají pravideln� každé úterý a �tvrtek vždy od 17:00. Sta�í, když dít� 
p�ivedete na kterýkoliv z trénink�, nebo se domluvíte na tel. �ísle: 724287486. 
  Díky t�mto 3 mužstv�m, se nám na ja�e stalo, že se trénink�, které jsou pro tyto mužstva v jed-
nom termínu, ú�astilo p�es 50 d�tí, což je na vesnické pom�ry obdivuhodné. Mrzí ovšem fakt, že 
p�ímo z Tršic není ani 30 % hrá��. 
  Abychom dosahovali t�chto a ješt� lepších výsledk�, musíme d�tem fotbal podávat zábavnou 
fornou a vymýšlet pro n� i r�zné akce, které je k fotbalu ješt� více p�itáhnou. Jednou z t�chto akcí 
bylo i soust�ed�ní mužstev benjamín� a školi�ky konané 29.7.-2.8. ve sportovní areálu v Lazní-
kách. 
Díky dovoleným, tábor�m a nemocím se tohoto soust�ed�ní zú�astnilo pouze 27 d�tí. B�hem toho-
to  soust�ed�ní d�ti nocovaly ve stanech a ochutnaly speciality z polní kuchyn�, kterou znamenit� 
obsluhovali manželé Da
kovi z Vacanovic a Tichavští z Lazník. O d�ti bylo výborným zp�sobem 
postaráno a byl pro n� p�ipraven bohatý sportovní program v�etn� návšt�vy koupališt� v Pen�icích 
a ve�erní stezky odvahy. Všem organizátor�m pat�í za jejich práci obrovský dík. Zvláštní díky pat�í 
hasi��m z Vacanovic, kte�í nám zap�j�ili vojenský stan, který sloužil jako jedna z ložnic. Nesmím 
zapomenout na starostku Tršic, paní Stejskalovou, která nám zajistila již zmin�ovanou polní ku-
chy�, párty stan a lavky se stoly z Mikroregionu Byst�i�ka, který sloužil jako jídelna a klubovna zá-
rove�. Zárove� nás paní starostka pot�šila svoji návšt�vou a tím, že všechny hrá�e obdarovala 
hodnotnými dárky p�i záv�re�ném shodnocení soust�ed�ní. 
 Poj�me se záv�rem vrátit k ml. benjamínk�m TJ Tršice. V m�síci srpnu nás �ekají dva vrcholy 
jejich dosavadní sportovní kariéry. Jedních z nich bude ve�er 27.8., kdy se v Olomouci p�edstaví 
Anglický velkoklub Everton FC, který je osminásobný mistr Anglie, p�tinásobný vít�z Anglického 
poháru a vít�z Poháru vít�tz� pohár� z roku 1985. Práv� hrá�e tohoto velkoklubu p�ivede našich 
11 be�oš� na hrací plochu Androva stadionu p�i slavnostní nástupu k odvet� 4. p�edkola Evropské 
ligy.  Je to pro nás obrovská �est a úsp�ch, když kluci hájící barvy TJ Tršice povedou k utkání ten-
to  anglický velkoklub. Pokud naše be�oše chcete vid�t v televizi, tak si nala�te p�ímý p�enos pro-
gramu �T. 
  Druhým z vrchol� bude ned�le 30.8., kdy jsme byli pozváni na turnaj ro�. 2002 v Brodku u Koni-
ce. Tohoto turnaje se zú�astní následující družstva: SFC Opava, Víktovice, Baník Ostrava, Sigma 
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Olomouc a AC Sparta Praha. Tady je již obrovským úsp�chem to, že si organizáto�i turnaje na nás 
vzpomn�li a pozvali nás. Takovéto pozvání se prost� neodmítá. Samoz�ejm�, že s n�jakým obrov-
ským výsledkem nepo�ítáme, ale kdo z Vás n�kdy hrál proti Spart� Praha?? 
  Podle tohoto strohého vý�tu t�ch nejv�tších úsp�ch� letošního léta je z�ejmé, že práce s mládeží 
v Tršicích za�íná být vid�t a má zvuk. Cht�l bych tímto pod�kovat všem trenér�m, kte�í se o to 
zasloužili. U starších je to již zmi�ovaný Pavel Vrba, u mladších Milan Grégr a u školi�ky  Martina 
Spurná ze Suchonic a Pavla Vlá�ilová. Zárove� pat�í dík �len�m výboru TJ Tršice, kte�í nás v tom-
to snažení pln� podporují a ten snad nejv�tší dík posíláme na hrad p�edstavitel�m obce a všem 
�len�m obecního zatupitelstva, kte�í nám vycházejí ve všem vst�íc.  
  Jediné co nám však brání v ješt� kvalitn�jší práci s d�tmi je opravdu katastrofální stav hrací plo-
chy na h�išt� „Na kopci“. Rozhodli jsme se tento problém vy�ešit radikáln� kopmletní rekonstrukcí 
celeho areálu v�etn� vybudování podzemní závlahy. Celý projekt je zatím ovšem v plenkách, ale 
intezivn� na n�m pracujeme. 
 Pokud by jste své dít� ( ro�. 1999 - 2005) cht�li p�ihlásit do n�kterého z našich mužstev, neváhej-
te a p�ive�te ho každé úterý a �tvrtek od 17:00 na h�išt� v Tršicích. 
www.benosi-trsice.websnadno.cz 
 
 
                                                                                                                      David Vl�ek 
                                                                                                                      TJ Tršice 
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Nádvo�í tršického zámku ožilo netradi�ním divadlem 
 
V sobotu 15.8.2009 jsme mohli shlédnout spole�né vystoupení soubor� improvizovaných divadel, 
a to OSTR.UŽ.I.NY. z Ostravy a O.LI.V.Y z Olomouce. Po�así bylo objednáno skv�lé. Atmosféra 
nádvo�í tršického zámku byla jako stvo�ená pro toto vystoupení. Divák� se sešlo p�im��en�, noví 
diváci stále p�icházeli a zajisté toho nikterak nelitovali.  
Celé p�edstavení t�chto dvou �ty��lenných soubor� bylo podtrženo p�ímo�arým výrazem moderá-
torky. Ta dokázala nejenom všechny p�ítomné diváky vtáhnout do d�je, ale p�edevším nezap�ela 
další z postav této netradi�ní divadelní formy. Nad jednotlivými etudami pak sekundovala rázná a 
neoblomná rozhod�í podporovaná svou pohotovou asistentkou. Atmosféru celého vystoupení pod-
barvoval skv�lý hudební doprovod na elektronické piáno. 
Tato divadelní improvizace je založená na jasných pravidlech hry, a to p�edevším na volb� jednot-
livých témat a zp�sobu jejich p�edvedení. Své téma mohl každý p�íchozí napsat na kousek papíru. 
Poté jej vložit do slam�ného košíku a �ekat, zda-li bude práv� toto téma ztvárn�no zde p�ítomnými 
herci. Ob� skupiny spolu velmi p�kn� soupe�ily o hlasy divák�, kte�í jim p�id�lovali své hlasy pro-
st�ednictvím barevných karti�ek. Dokonce nesm�la chyb�t tradi�ní sou�ást t�chto p�edstavení, a to 
házení filcových papu�í v p�ípad�, že se divák�m n�co nelíbilo. Ano, i tato forma spoluú�asti na 
p�edstavení byla jednou z hlavních p�í�in toho, že se všichni skv�le bavili.  
Musím však vyzdvihnout herecké nadání všech ú�inkujících, kte�í nás bavili na dv� hodiny. Dv� 
hodiny smíchu, inteligentního humoru a p�edevším nep�eberného množství výte�ných nápad�. 
Ješt� jednou chci pod�kovat všem organizátor�m akce, herc�m, hudebnímu doprovodu a všem 
divák�m za povedený sobotní podve�er. Za rok, jak doufám, op�t na shledanou.  
A snad i za ú�asti v�tšího po�tu divák�. 
 

Ing. Patrik Veselý 
 
PS: Po�así už je objednané :-) 
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Vážení ob�ané Tršic, Vacanovic, P�estavlk, Lip	an, Hostkovic a Zák�ova, 
 

rád bych k Vám dnes promluvil na jedno velmi ožehavé téma, a to téma je nešvar. 
 
Nešvar jest n�co, co se ve spole�nosti lidí, kte�í se navíc mezi sebou znají, netrpí! 
Navíc nás tento nešvar ohrožuje na život�! Ptáte se jak? Ano, správná otázka! A já se Vám na ni 
pokusím alespo� stru�n� odpov�d�t. Myslíte si, že plastový odpad a jiné nespalitelné látky se mo-
hou b�žn� spalovat v domácnostech? Nebo se naopak mají tyto odpady ukládat do pro n� ur�e-
ných kontejner�? Ti z Vás, kte�í volí druhou možnost, pochopili projekt t�íd�ní odpad�. Bohužel 
zde však mezi námi všemi žijí i takoví lidé, kte�í tuto v�c, snadno pochopitelnou i pro školní dít�, 
�asto doposud nepochopili! A to je ten nešvar, o kterém zde mluvím! 
Musím jasn� poukázat na to, že se zde, v našich obcích, rozmáhá nešvar spalování všeho mož-
ného. �asto pak odpad�, které pat�í do kontejner� na t�íd�ný odpad! P�edpokládám, že se již val-
ná v�tšina z Vás setkala se štiplavým, nijak p�kn� nevonícím, um�lohmotným "smradem". Tento 
"smrad" však vyvolává symptomy, které mohou zap�í�init vznik bujení rakovinotvorných (karcino-
genních) látek v lidském organismu.  
Vid�li jste snad n�kdy obyvatele t�chto spalovacích dom� (pecí), aby vynášeli odpad do spole�-
ných kontejner�? Asi ne. Jejich argumentace o tom, že si pot�ebují oh�át teplou vodu, nebo tak 
podobn�, je v této rozprav� zcela neadekvátní! Žijeme zde všichni pospolu jako velká rodina, a tak 
se k sob� prosím navzájem chovejme. Ale není to jen o spalování nebezpe�ných odpad�, je to i o 
spalování zbytk� z našich zahrádek �i zahrad. P�eci dnes nelze, aby kdokoli z nás ohrožoval a 
obt�žoval nep�íjemným a �asto i škodlivým dýmem naše okolí. Uv�domte si všichni, kolik z Vašich  
d�tí je alergiky �i astamatiky. Myslíte si, že jim tato kúra našich spoluob�an� prospívá na zdraví? 
 
Poj�me se tedy spole�n� spojit proti t�mto nešvar�m a "ne�ád�m", kte�í je tropí, a� je již nadále 
mezi námi d�lat nemohou. 
 
Pokud máte jakékoliv podn�ty k tomuto tématu, sm��ujte je prosím na Vámi zvoleného zastupitele,  
v jehož kompetenci je "údržba ve�ejného po�ádku" nebo se ptejte svých zastupitel�, kte�í Vám jist� 
rádi pomohou danou situaci �ešit. 
 

D�kuji Vám 
 

Ing. Patrik Veselý 
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Kulturní komise p�i OÚ Tršice 
vás zve na cyklovýlet 

 

O  POKLAD  KUNHUTY  TRŠICKÉ 
  

Sobota 29.8. 2009 
 

Start 14,00  až  15,00  pod zámkem (u altánku) 
 

Trasa:   3 km,  7 km, 10 km 
 

Vhodné pro rodiny s d�tmi 
 

D�ti pouze pod  dohledem dosp�lých 
 

P�ij�te a poznejte své okolí 
 

 

U P O Z O R N � N Í 
Zm�na organizace dopravy v Tršicích 

 
V pátek 7. srpna 2009 byla po novém pr�tahu obcí Tršice zkolaudována 
a p�edána do užívání i rekonstruovaná „stará“ silnice Tršice-Doloplazy. 
K uvedenému datu se zm�nilo i umíst�ní autobusových zastávek. 
 
Ze zastávky u kostela odjíždí linky : 
890705 Hlubo�ky – Velký Újezd – Tršice 
890 708 Hlubo�ky – Tršice 
890 712 Olomouc – Nelešovice – Tršice 
890 763 Žerotín – Št�pánov – Olomouc – Velký Týnec – Tršice 
 
Ze zastávky u školy odjíždí linky : 
890 804 Olomouc – Doloplazy – Tršice 
920 004 P�erov – Tršice 
920 006 P�erov – Kokory – Tršice 
                                                               Veolia Transport Morava a.s. 
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