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Tršický zpravodaj
prosinec  2009 občasník

Vážení  spoluobčané,
dostává se  Vám do rukou druhé číslo nové podoby našeho Tršického zpravodaje, které vy-

chází v době adventního času.   
Protože jsem již delší dobu neinformovala o dění na obci, dovolím si Vás v krátkosti informo-

vat o nejdůležitějších věcech.
První dobrou zprávou je, že jsme uspěli v programu LEADER v MAS Bystřička, kde jsme po-

žádali o dotaci na opravu veřejného osvětlení v místních částech Zákřov a Přestavlky. Hned po 
Novém roce provedeme výběrové řízení na dodavatele této akce a jakmile dovolí počasí, budeme 
opravu realizovat.

V listopadu jsme opětovně zažádali o dotaci na kanalizaci a ČOV pro Tršice. Výsledek přidělení 
finančních prostředků se ale dozvíme až v květnu. O výsledku Vás budu samozřejmě informo-
vat.

V rámci spolupráce obcí Mikroregionu Bystřička jsme spolu s partnerskou obcí Bukovany 
a městem Velká Bystřice podali žádost ROP (regionální operační program) o dotaci na vybudová-
ní volnočasových aktivit pro všechny generace, tzn., že bude vybudováno v Tršicích „pod pane-
láky“ hřiště, jehož součástí budou sportovní relaxační prvky pro děti i seniory a míčové hřiště.

Od 1. prosince 2009 se obec Tršice stala ze zákona plátcem DPH. Tato skutečnost se bohužel 
promítá, mimo jiné, i do cen za služby, které obec poskytuje. Budeme se ale snažit, aby se to 
Vás, občanů, citelně nedotklo ve zdražování. Koho se to dotkne, jsou především podnikatelé, 
kteří mají s obcí uzavřenu smlouvu o likvidaci odpadů. Ti budou osloveni dopisem, ve kterém jim 
bude návaznost na platbu DPH obce objasněna. 

Od 1.12.2009 otevřel nový nájemce, pan Slaměník, restauraci Na Radnici. Mým velkým přá-
ním je, aby vše fungovalo ke spokojenosti nás všech. Po několika předchozích nájemcích, kteří 
se v této restauraci „jen mihli“ doufáme, že tentokrát se provoz restaurace rozběhne k hostinské 
činnosti tak, jak si my hosté představujeme.

Přeji Vám hodně dárků pod stromeček, rodinnou vánoční pohodu a těším se s Vámi při vydání 
dalšího zpravodaje, tentokrát již v roce 2010. 

NOVÁ PODOBA TRŠICKÉHO ZPRAVODAJE
Vážení  občané, 
jistě jste si všimli nové úpravy listopadového čísla Tršického zpravodaje, ale také toho, že TZ  
vyšel až po dvou měsících. Omlouváme se tímto všem, kteří náš zpravodaj postrádali, ale již na 
jaře jsme se rozhodli, že pozměníme tvář TZ a v podzimních měsících jsme přistoupili k realizaci. 
A právě nějakou dobu trvalo, než jsme si s tiskárnami předali všechny potřebné informace a vy-
světlili své požadavky a možnosti. I nadále se budeme snažit vydávat TZ v měsíčních, maximálně 
dvouměsíčních časových intervalech. 
TZ  nám tisknou v tiskárně Střední polygrafické školy v Olomouci, proto ona novinová podoba. 
Doufáme, že se Vám nový TZ bude líbit a přinese Vám potřebné informace ze života naší obce.

Děkujeme za pochopení.  Milan Mahdal , Redakční rada

SLOVO STAROSTKY
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE

Vzácného životního jubilea 103. narozenin 
se dožil 22. listopadu Jan Nitka z Tršic. Pod-
le sdělení příbuzných rodinná oslava proběhla 
v pohodě a klidu.

Jubilantovi přišli popřát také zástupci obec-
ního úřadu a místní organizace Českého za-
hrádkařského svazu, kterou Jan Nitka zakládal 
a byl jejím dlouholetým předsedou.

Právě zahrádkaři a ovocnáři si nejvíce váží 
celoživotní práce Jana Nit-
ky. Proto jeho dílo bylo 
často vzpomínáno v růz-
ných odborných časopisech 
a Janu Nitkovi, jako šlech-
titeli dvou odrůd lískových 
ořechů, je věnována také 
stať v knize Příběhy slav-
ných odrůd. 

Životní osudy a práci 
Jana Nitky již dříve přiblížil 
čtenářům také Tršický měsíčník. Připomeňme 
si proto jen nejdůležitější údaje z jeho živo-
ta. Vyučil se zahradníkem a první své odborné 
zkušenosti nabýval v zahradnictví arcibiskup-
ského zámku v Kroměříži a také v Čechách. 
Později se vrátil do rodných Tršic a založil si 
zde zahradnickou živnost, kterou v době ko-
lektivizace zemědělství převzalo Jednotné ze-
mědělské družstvo, kde Jan Nitka pracoval až 

do svého odchodu do důchodu jako vedoucí 
zahradnictví.

Vedle svého povolání je Jan Nitka známý 
dvěma svými koníčky. Především byl výbor-
ným gymnastou a také cvičitelem v tršickém 
Sokole. Měl také funkci v Sokolské župě Stře-
domoravské - Kratochvílově a na schůze su-
dích (rozhodčích) pravidelně jezdil do přerov-
ské sokolovny, kde dodnes vzpomíná na Jana 

Nitku, jako na malého za-
hradníka z Tršic, osmade-
vadesátiletá Ludmila Chy-
tilová, poslední náčelnice 
přerovského Sokola před 
únorem 1948.

Dalším koníčkem Jana 
Nitky byla činnost před-
nášková, dopisovatelská 
a publikační. V archivech 
různých novin a časopisů 

zanechal po sobě stovky různých článků, které 
psal až do své devadesátky. 

Dlouhou dobu vydával také místní tršický 
zpravodaj, který byl předchůdcem dnešního 
Tršického zpravodaje. Proto s přáním všeho 
dobrého našemu jubilantovi se k řadě gratu-
lantů připojuje také redakční rada Tršického 
zpravodaje.

Miroslav Rozkošný 

JAN NITKA Z TRŠIC
OSLAVIL

103. NAROZENINY

Pomalu se nám opět blíží konec roku. Nyní prožíváme Advent a než se nadějeme, máme Vánoce 
a s nimi konec roku a závěrečné bilancování.
Pro nás starší je bohužel toto období ve znamení finišování na pracovištích, splnění zakázek 

a jejich dokončení, různé uzávěrky, inventarizace další. Pro děti znamená před-
vánoční doba těšení se na Vánoce, a pro všechny je to jakési období 

předvánočního spěchu na jedné straně a poetické nálady Vánoc 
na straně druhé. A mnohdy nás napadá otázka: Jak z toho 
ven, jak se vyvarovat zbytečným nepříjemným emocím a vý-
buchům? Je dokázáno, že právě době  vánoční  se u lidí 

objevují často pocity osamění, stresu, marnosti…
A přitom je toto období spolu s Adventem bráno za nej-
poetičtější a v našich vzpomínkách nejkrásnější. 
Nezbývá nám, že si  každý z nás musí ujasnit, co od 
Vánoc, potažmo od života očekáváme, co je pro nás 

důležité, jaké si zvolíme priority. Zda se necháme unést 
a masírovat současnou ryze materiální cestou, která se 
na nás valí z reklam, médií, či se přeneseme a půjde-
me svou cestou,  mnohdy s posměchem, či nepocho-
pením  svého okolí. Ale to musí udělat skutečně každý 
z nás sám.

Přeji Vám všem jménem zastupitelstva obce, kul-
turní komise a redakční rady TZ příjemné a poklidné 

prožití zbytku Adventu a Vánoc a samozřejmě hodně štěstí, zdraví, osobních a pracov-
ních úspěchů v novém roce 2010. 

Milan Mahdal

VÁNOČNÍ POZDRAV
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205/23 - 09
ZO schvaluje program jednání 23. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 9.9.2009

206/23 – 09
ZO bere na vědomí zprávu k plnění usnesení z 22. zasedání ZO

207/23 – 09
ZO schvaluje rozpočtová opatření Obce  Tršice  

Část příjmová
2321 /stočné/ 2111 + 60.000

Část výdajová:
3613  /nebyt./ 5171 /opravy a udržování/ + 29.000
3745  /veř.prostr./ 5137 /DKP/  + 62.000
3745 5139  + 23.000
3745  /socha,zastávka/ 6121  + 250.322
2212 /průtah/ 6121 + 438.357
5512 /školení/ 5167 +  7.000
6171 5136  + 3.000
6171 5137 /insignie,vol.stojany/ + 17.000
2310 5169 /rozbory vody/ + 9.000
3319 5154 /sál-elektřina/ + 80.000
3636 /územní rozvoj/ 6121 /nákup pozemku/ - 858.679

a rozpočtová opatření  KÚ Olomouckého kraje v roce  2009 

–  účelová neinvestiční dotace  ve výši   7.985,-- Kč 
na odbornou přípravu dobrovolných hasičů
příjmy: položka 4122, ÚZ 14 004
výdaje: §5512, položka 5029 – 7484,-- ÚZ 14 004

5039 –   501,-- 
–  účelová neinvestiční dotace    ve výši  500.000,-- Kč

na realizaci projektu „Oprava veřejného osvětlení v místních částech obce Tršice-Hostkovice a Lip-
ňany“
příjmy: položka 4122,ÚZ 00 017 výdaje:položka 3745, 5171

–  účelová neinvestiční dotace    ve výši   25.000,-- Kč
příspěvek na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů 
obce
příjmy: položka 4122, ÚZ 00 008 výdaje:§ 5512

208/23 - 09
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. st. 14/3 o výměře 1 m2 a p.č. st. 14/4 o výměře 1 m2, oba za-
stavené plochy v k.ú. Tršice manželům Stanislavu a Taťáně Grolichovým, Tršice za celkovou cenu 
100,- Kč a znění přiložené kupní smlouvy. Veškeré náklady řízení hradí kupující.

209/23 - 09
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 416/9 orná půda o výměře 1017 m2 v k.ú. Tršice manželům Janu 
a Sylvě Grézlovým, Velký Týnec  za kupní cenu 40,- Kč za 1 m2 a znění přiložené kupní smlouvy. 
Veš-keré náklady řízení hradí kupující.

210/23 – 09
ZO  ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu s §39  schvaluje 
zveřejnění záměru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.č. 1331 – ostatní plo-
cha (studna) o výměře cca 4 m2 v k.ú. Tršice. Veškeré náklady řízení, včetně pořízení geometrického 
plánu hradí zájemce (kupující).    

211/23 – 09
ZO  ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu s §39  schvaluje 
zveřejnění záměru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice – část pozemku  p.č. 71/2  v k.ú. 
Pře-stavlky (vyznačená část na přiloženém snímku katastrální mapy). Veškeré náklady řízení, včet-
ně poří-zení geometrického plánu hradí zájemce (kupující).    

Usnesení ze 23. zasedání  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 9.9.2009
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212/23 - 09
ZO revokuje usnesení č. 197/22 – 09 ze dne 17.6.2009  a ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o obcích 

213/23 - 09
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 70/35 zahrada o výměře 424 m2 a p.č. 70/36 zahrada o výměře 
454 m2 v k.ú. Přestavlky panu Jaromíru Ambrožovi, Loštice a znění přiložené kupní smlouvy. Veške-
ré náklady řízení hradí kupující.  ZO pověřuje starostku obce  podpisem kupní smlouvy.

214/23 - 09
ZO revokuje usnesení č. 199/22 – 09 ze dne 17.6.2009  ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o obcích

215/23 - 09 
ZO  ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu s §39  schvaluje 
zveřejnění záměru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.č. 262/2 – zahrada 
o výměře 347 m2 v k.ú. Tršice.

216/23 - 09
ZO schvaluje prodloužení splatnosti finanční bezúročné půjčky TJ Tršice, která byla poskytnuta na 
základě usnesení č. 188/21 – 09 ze dne 18.5.2009 do 31.10.2009.

217/23 – 09
ZO souhlasí s postupem Rady obce Tršice ve věci vypovězení z nájmu pronajatých částí pozemku p.č. 
-130 v Tršicích  rozhodnutím č. R 461/55 – 09 manželům Luďkovi a Ivaně Zatloukalovým, Tršice

218/23 – 09
ZO schvaluje podání žádosti o výmaz Školní jídelny jako součásti Základní školy Tršice, okres Olo-
mouc, příspěvkové organizace z Rejstříku škol a školských zařízení.
a to ke dne 1.1.2010 

219/23 – 09
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní  školy Tršice, okres Olomouc, příspěvkové 
organizace ze dne 30.8.2002, kdy školní jídelna již není součástí příspěvkové organizace ke dni 
1.1.2010

220/24 – 09
ZO bere na vědomí zprávu k plnění usnesení z 23. zasedání ZO

221/24 – 09
Zastupitelstvo obce Tršice po projednání:

1. ověřilo
v souladu s § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, že soubor změn č. 3 územního plánu obce Tršice není v rozpo-ru:
1.  s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 

ze dne 20.7. 2009
2.  se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem Olomouckého kraje 

usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22.2. 2008
3. se stanovisky dotčených orgánů
4.  se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje k návrhu souboru změn vydaným dne 2.7. 

2009 pod č.j.: KUOK/66815/2008

2. rozhodlo
V souladu s ust. §172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
o námitce tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy

Usnesení ze 23. zasedání dne 9.9.2009

Usnesení ze 24. zasedání dne 21.10.2009
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3.  vydává
v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. (4) a § 55 odst. (2) staveb-
ního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících správ-
ního řádu, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, formou opatření obecné 
povahy soubor změn č. 3 územního plánu obce Tršice, který je přílohou tohoto usnesení.

222/24 - 09
ZO schvaluje prodej části pozemku  p.č. 1331 – ostatní plocha (studna) o výměře cca 4 m2 v k.ú. Tr-
šice slečně Janě Vláčilové, Tršice za cenu 40,- Kč/m2 dle geometrického plánu, jehož pořízení včetně 
veškerých nákladů řízení hradí zájemce (kupující).  ZO pověřuje starostku obce kontrolou znění kupní 
smlouvy a jejím podpisem. 

223/24 - 09 
ZO schvaluje prodej části pozemku  p.č. 71/2  v k.ú. Přestavlky manželům  Jiřímu a Aleně Márovým, 
Přerov  za cenu 40,- Kč/m2 dle geometrického plánu, jehož pořízení včetně veškerých nákladů řízení 
hradí zájemce (kupující).  ZO pověřuje starostku obce kontrolou znění kupní smlouvy a jejím podpi-
sem. 

224/24 - 09
ZO schvaluje prodej  pozemku  p.č. 262/2 – zahrada   v k.ú. Tršice  manželům  Pavlovi a  Aleně  Am-
brožovým, Tršice  a znění přiložené kupní smlouvy.  Veškeré náklady řízení hradí kupující.       

225/24 – 09
Zastupitelstvo Obce  Tršice schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného ope-
račního programu , číslo výzvy 02 – E – Government v obcích – Czech Point (Upgrade)

Ředitelství Základní školy Tršice,
okres Olomouc, příspěvková organizace, 
oznamuje rodičům, že v pátek 15. ledna 2010

proběhne

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Zápis bude probíhat na nové budově v době od 13.00 - 17.30 hod.
K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz.
Zápis se týká dětí narozených zejména v letech 
2003 a 2004.

Chcete-li nás blíže poznat, navštivte nás
ještě před zápisem  ve čtvrtek 7. ledna
od  8  do 15 hodin, kdy pro Vás pořádáme 

„Den otevřených dveří“.

Můžete nahlédnout i do vyučování.

POZVÁNKA 
na výstavu

betlémů, zvonků 
a svícnů

Tršický zámek
- muzeum

Sobota
19. 12. 2009

 14.00 - 17.00 hod.

Neděle
20. 12. 2009   
10.00 - 12.00

 13.00 - 16.00 hod.

Srdečně zvou
pořadatelé

Usnesení ze 24. zasedání dne 21.10.2009
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Ve dnech 27.-29.11. 2009 
jsme jeli na skautskou vý-
pravu  do skautského srubu 
ležícího v lese mezi vesnice-
mi Bělkovice, Véska a Poho-
řany. Srub je nový, ze dřeva, 

postaven někdy minulý rok a jmenuje se Líheň. 
Na patře ve srubu se spalo, spodní část srubu 
fungoval jako několik místností: kuchyň, jídelna, 
společenská místnost, předsíň a také jako špajz-
ka. První den všichni povečeřeli řízky, nebo něco 
jiného od našich maminek, udělali nahoře binec, 
hráli na soud a policisty a potom poslouchali Ště-
pu, jak vypráví Povídky pod sněhem (nebo jak 
se to jmenovalo). Chvíli jim sice ještě trvalo než 
usnuli, ale potom už byl klid. Pouze zdánlivě, pro-
tože Jirka si rozsvítil baterku, aby se nebál. Tím 
se usínání oddálilo o další hodinu.

Zato my, kteří jsme pro ně vymýšleli program 
až do půlnoci, jsme byli (asi právem) unavení.        
Druhý den před snídaní byla v 7:30 rozcvička 
(přenést třicet kostek v každém družstvu). 

Po snídani jsme šli na vycházku do kopců, ze 
které jsme se vrátili po 2 hodinách.

Po uvaření oběda si všichni umyli své špinavé 
ruce a pustili se 
do špaget.

Po obědě byl 
odpolední klid 
a většina obyva-
tel chaty hrála 
venku na Křížáky 
a čaroděje.

Před večeří 
jsme šli hledat 
studánku.Nenašli 

jsme. Úzkostlivá hygiena stejně snižuje přiroze-
nou imunitu. Večer byla hra na Kválíky, kteří měli 
Štěpovi ukrást lístečky.

V neděli se po snídani začaly provádět drobné 
úklidové práce, ti menší venku hráli na Křížáky 
a čaroděje. Po obědě (guláš od Kouřilů )jsme se 
začali balit a uklízet. A kolem 3.hodiny odpoledne 
si pro nás přijeli rodiče.               Ucho a  Ondra

Skautský srub Líheň

Procházka (fotka u závory)

Sbor Chorus Marianus šíří dobré jméno Tr-
šic v širokém okolí. Jaký ohlas mezi poslu-
chači mají tato vystoupení?

Tato otázka by měla být spíše položena našim 
posluchačům, kteří mohou lépe než já posoudit, 
jak se jim naše vystoupení líbí. Já osobně jsem 
se touto otázkou dosud nezabývala. Pro mě bylo 
vždy důležité, aby sbor zpíval kvalitně vybraný re-
pertoir a současně aby výběr jednotlivých skladeb 
zpěváky oslovoval. Na druhé straně je pravdou, že 
jsme za posledních několik měsíců účinkovali na 
různých zajímavých kulturních akcích, např. jsme 
zpívali u příležitosti ukončení roku sv. Pavla v sou-
sedních Penčících, dále jsme koncertovali v Ří-
kovicích u Přerova a z nedávné doby pak mohu 
dodat ještě zpívání na Staré vodě, na Daskabátě 
a v Hněvotíně. Nejvýznamnější akcí letošního roku 
však bezesporu byla účast tršického chrámového 
sboru na festivalu duchovních sborů Odry 2009, 

kde se představily nejen chrámové sbory z ČR ale 
i z Rakouska. S ohledem na pozitivní ohlasy, které 
naše vystoupení vyvolalo, můžeme snad i doufat, 
že se účast tršického sboru na festivale stane zá-
kladem užší spolupráce na společných projektech 
s jinými chrámovými sbory. Současně lze beze-
sporu konstatovat, že se nám takto podařilo dů-
stojně reprezentovat jak farnost tak i obec Tršice. 

S blížícím se koncem letošního roku přichází 
i chvíle zamyšlení a hodnocení naší letošní činnos-
ti. V této souvislosti bych chtěla poděkovat všem 
příznivcům, kteří nás v roce 2009 jakkoliv pod-
porovali. Zvláštní dík a ocenění patří Obci Tršice 
a MUDr. Stanislavě Orlové, bez jejichž finanční 
podpory by nebylo možné  některé projekty vů-
bec zrealizovat. Další poděkování patří též Tršic-
ké zemědělské a. s., která při hodových oslavách 
bezplatně poskytla pro potřeby sboru společenský 
sál.

Otázka pro Mgr. Jiřinu Navrátilovou,
vedoucí sboru Chorus Marianus Tršice: 
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5.  prosince 1942, sobota 24. týden
Jdu o 1/2 4 h ráno pro vodu a potom spíme do 1/2 8 
h. O 3/4 8 h snídáme. K obědu je bramborová polév-
ka. Odpoledne ležíme. Je velký vítr. Večeříme kávu 
a chléb. Sl. přišel o 6 h a donesl jablka, mouku, chléb 
a cukroví. Prý po poslechu přijde, ale nepřišel. Nejdu 
ani večer na stranu, poněvadž je hrozný vítr.

7.  prosince 1942, pondělí 25. týden 
Ve 1/4 4 h jdu pro vodu. Spíme do 8 h a pak sní-
dáme. K obědu je kapusta a bramborová polévka. 
Odpoledne sedíme. Sl. dělá na poli, sníh sešel a je 
hrozně bláta. Večeříme kávu a chléb. Sl. přišel a do-
nesl dopis od L. a Pl. L. píše hrozné věci, že asi brzy 
pojedou. Prý v Polsku je jistá zkáza a že jsme se 
výborně rozhodli. Ráda by následovala naše jednání, 
ale nemá příležitost. Sl. odešel o 1/2 11 h. Namích-
nutý.

8.  prosince 1942, úterý 25. týden 
O 1/4 4 h jdu pro vodu a spíme do 1/2 8 h a pak sní-
dáme. Přemýšlíme, jak bychom L. pomohli. Budeme 
o tom mluvit se Sl. S Máňou je to prý velmi zlé, bojí 
se, zdali o Vánocích vydrží převoz domů. K obědu je 
kapusta a chléb. Odpoledne sedíme. Večeříme kávu 
a chléb. Sl. přišel o 9 h a mluvili jsme s ním ohledně 
L., ale on to nemůže udělat. Až kdybychom byli v pří-
rodě, pak ano. Sl. spí zde zase až do 1/2 7 h ráno.

10.  prosince 1942, čtvrtek 25. týden 
Pro vodu jdu o 1/4 4 h a spíme do 1/2 8 h, pak sní-
dáme. K obědu je opět hrachová z kostek a chlebo-
vé knedle. Odpoledne vykládáme. Večer jíme kávu 
a chléb. Stále pijeme hořkou kávu. Sl. přišel o 8 h 
a je zde do 1/2 10 h a jde dělat věnec. Máňa [Marie 
Herinková] prý zítra přijde, ale v beznadějném sta-
vu. Chodit prý již nikdy nebude moci a půl těla prý 
má ochrnuto. Musí jí brát moč. Sl. poslouchat nebyl.

12.  prosince 1942, sobota 25. týden 
Ve 4 h ráno jdu pro vodu a spíme do 1/4 8 h, pak 
snídáme. K obědu je kyselé zelí a z chleba houskové 
knedle. Odpoledne sedíme. Tata je na H. [Herinky] 
zlý. K večeři je chléb a káva. Sl. přišel až o 3 h ráno, 
byl až do 1/2 12 h u H. Máňa prý hrozně vypadá 
a má hrozné bolesti. Stále prý jen křičí, že ji to ne-
smí bolet, že to musí vydržet. Sl. šel domů o 1/4 7 
h ráno.

19.  prosince 1942, sobota 26. týden 
Dnes jdu s tatou pro vodu o 1/2 4 h. U Máni je světlo 
a kdosi kolem ní chodí, asi H. Situace je dobrá, Rusi 
útočí a v Africe také. Spíme do 1/2 8 h a pak snídá-
me. K obědu je hovězí polévka a paprikáš z králíka 

a chléb. Odpoledne sedíme. K večeři je káva a chléb. 
Sl. přišel o 2 h ráno. U Máni byl dnes odpoledne farář 
ji zaopatřit, to navlékla ta stará babizna. Na Máňu to 
hrozně působí. Sl. zde spí do 1/2 7 h ráno.

22.  prosince 1942, úterý 27. týden 
Pro vodu jdu o 3 h a spíme do 8 h a snídáme pak. 
K obědu je fazolová polévka a brambory s oškvar-
kama (tata vyškvařil ovar). Odpoledne sedíme. Jdu 
o 1/2 5 h na stranu a je mlha (není vidět na 5 kroků). 
Potom vinšujeme tatovi. Dali jsme mu každý srdce 
z perníku. Sl., Kurt a L. dali také srdce. Já jsem ta-
tovi složil báseň. Večeříme brambory a chléb a kávu. 
Sl. přišel o 9 h a spí zde do 4 h ráno. Situace je 
dobrá.

24.  prosince 1942, čtvrtek 27. týden 
Pro vodu jdu o 1/2 4 h a spíme do 9 h a snídáme pak. 
K obědu je kapusta a vuřt a brambory. Dnes je Štěd-
rý den. Odpoledne je vítr a sedíme. Situace je dobrá. 
Rusi útočí a prolomili frontu. Mánin stav je beznaděj-
ný. Je to chudák. Večeříme kávu a chléb a kapustu. 
Sl. přišel o 9 h a donesl cukroví, dala mu to pro nás 
pí. Gandová. Sl. zde do 3 h. Je trochu marod. Sl. do-
nesl tatovi 45 cig. a 1 balíček cig. tabáku.

27.  prosince 1942, neděle 27. týden 
O 1/2 5 h jdu pro vodu a spíme do 9 h. Jsem na-
chlazen a mám rýmu. Pak snídáme. K obědu je 
hovězí polévka a roláda z bramb. těsta s povidly 
a makem. Je to prima. Odpoledne sedíme. Večeří-
me chléb s medem a já piji čaj, ale nemohu se po-
tit. Sl. přišel a šel hned domů, byl na kině. O 1/2  
1 h piji znovu čaj, ale potit se nemohu. 

28.  prosince 1942, pondělí 28. týden 
Dnes jde pro vodu tata, a sice o 1/2 1 h. Právě šel 
k H. z osady T. a proto se musel tata schovat. Spíme 
do 10 h a pak snídáme. K obědu je polévka a bram-
bory s okurkovou omáčkou. Odpoledne sedíme. 
Rýma mně už ustupuje. Večeříme omáčku a bram-
bory a chléb a kávu. Tata dává teď vždycky večer 
lampu nahoru. Sl. přišel o 1 h a donesl polštáře a na 
zeď chrániče. Je zde teď teplo. Sl. zde spí do 4 h 
ráno. 

31.  prosince 1942, čtvrtek 28. týden 
O 4 h jde tata a Lici pro vodu a spíme do 7 h a sní-
dáme pak. K obědu je polévka s nokama. Odpol. se-
díme. K večeři bude bramb. guláš. Sl. přišel o 6 h 
a donesl jídlo a řekl, že musí jít domů stahovat tele, 
zdechla jim kráva. Čekáme na něj, ale přišel až o 2 h 
ráno úplně na mol. Byl u H. od 1/2 12 h. Spal zde až 
do 7 h ráno.            (pokračování v dalším čísle TZ )

( … pokračování)

Závěrem bych chtěla nejen našim posluchačům 
ale i všem čtenářům Tršického zpravodaje po-
přát příjemné prožití svátků Vánočních a úspěšný 
vstup do roku dalšího. Současně prosím přijměte 
mé upřímné pozvání na slavnostní půlnoční mši 
svatou, která se bude konat dne 24.12.2009 ve 
22.00 hod v kostele Narození Panny Marie v Trši-
cích za hudebního doprovodu sboru Chorus Mari-
anus Tršice a Svatocecilského orchestru Olomouc. 
Zazní Missa pastoralis in D od Františka Xavera 
Brixiho (1732-1771) a výběr pastorel od barok-
ních českých skladatelů. V den slavnosti Narození 
Páně, 25.12.2009 v 9:45 pak budou při mši sv. 
provedeny pastorely T. N. Koutníka, F. X. Brixiho, 
J. J. Ryby a J. Hrůzy opět v podání sboru, sólistů 
i orchestru. 
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Vás zve na III.

Stolní 
ocenění 
králíků

 19. prosince 2009

od 10.00 hod.
do 13.00 hod.

v kulturním areálu
ve dvoře zámku

Občerstvení zajištěno

Český svaz chovatelů ZO Tršice

Vás zve na III.

KOŠT SLIVOVICE
Ve dnech 19. a 20. prosince 2009

Sobota: od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Neděle: od 10.00 hod. do 16.00 hod.

V kulturním areálu ve dvoře zámku
(Vnitřní prostory letní restaurace)

Občerstvení zajištěno

Přijďte, ochutnejte
a staňte se nejen účastníky ale i porotci

Na vaši účast se těší chovatelé

Vzorky slivovice se přijímají u paní Gregorové 
v obchodě s Obuví nebo 19. 12. v kulturním areálu

Římskokatolická farnost Tršice 
srdečně zve na 
 
PŮLNOČNÍ MŠI SV.  SE SBOROVÝM ZPĚVEM 
Středa 24. 12. 2009, 22:00 
Chrám Narození Panny Marie v Tršicích 
 

Při mši sv. zpívá: 
Chorus Marianus Tršice 

 
Chrámový pěvecký sbor pod vedením Jiřiny Navrátilové 
 
Ludmila Chodilová – soprán, sólistka sboru 
Eva Maňásková – alt 
František Tomek – tenor, sólista sboru 
Vladimír Třebický – bas, sólista MDO 
Svatocecilský orchestr Olomouc 
Jiřina Navrátilová, Jan Gottwald – varhany 

 
F. X. Brixi (1732-1771):                        
Missa pastoralis in D 

 
Řídí:    Jan Gottwald 
 
Slavnost Narození Páně, 25. 12. 2009, 9:45, 
zpívaná mše sv. se sborem, sólisty a orchestrem. 
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Plesy v Tršicích

16.1.2010
ples SRPŠ 

23.1.2010
Myslivecký ples 

20.2.2010
Maškarní ples TJ Tršice


