
Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
přátelé! Jak jsme slíbili přinášíme Vám 
další číslo tištěné verze Tršického 
zpravodaje (na internetu můžete průběžně 
sledovat i online variantu), ve kterém Vám 
přinášíme několik informací o dění v naší 
obci a zároveň i plány pro nadcházející 
období.

Narozdíl od mého předchozího 
článku jsem rád, že Vás můžeme 
informovat také o příjemných věcech, 
které jsme realizovali. I když i nyní je 
nutné zmínit ty nepříjemné.

V průběhu března jsme byli nuceni 
požádat odborníky o vyhotovení 

dendrologického průzkumu stromů. 
Důvodem byl nekontrolovatelný pád 
stromu kaštanu do míst, kde se denně 
pohybují děti chodící na oběd, nebo 
domů ze školy. Nutno podotknout, že 
strom spadl těsně za projíždějící 
automobil a jen tak tak, že nezpůsobil 
žádné zranění, nebo újmu na majetku. 
Na základě výsledků z průzkumu, který 
hovořil o havarijním stavu některých 
stromů, jsme byli nuceni rozhodnout o 
odstranění stromů v místech u sochy 
tršické žáby, v okolí komunikace u 
pošty, na křižovatce na „Hrubé straně“ 
a ve Vacanovicích u zastávky.

Je mi jasné, že jste se obeznámili s 
problematikou a věřím, že máte pro 
tento krok pochopení. Krok, který 
nebyl jednoduchý, ale s ohledem na 
bezpečnost nás všech, již dále 
neodkladný. Abychom ale nenechali 
místa, která po dlouhá léta zkrášlovaly 
odstraněné stromy, připravujeme 
koncept pro novou výsadbu stromů a 
budeme rádi, když se do projektu 
zapojíte s námi. 

Pokračování na straně 2

SLOVO STAROSTY 
Pavel Kováček

Jako je již u nás v Tršicích tradicí, začátek září znamená nejen 
nový školní rok, ale také hody. Víkend nabitý zábavou, kulturou i 
duchovním zážitkem – hody se slaví jako svátek zasvěcení 

místního kostela, tedy Narození Panny Marie.
Již v týdnu před hodovým víkendem bylo jasné, že počasí 

tentokrát nebude náš spojenec. Přepovědi se sice průběžně 
měnily, ale v podstatě se shodovaly v tom, že prakticky celý 
víkend proprší. Noční můra každého, kdo někdy pořádal 
venkovní akci. Zvlášť, pokud se jedná o akci třídenní. 
Nicméně couvnout samozřejmě nešlo, všechno bylo 
připraveno a stačilo odstartovat.   Pokračování na straně 2
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Třeba tím, že nám pomůžete s výsadbou, která bude pod 
odborným dohledem nebo návrhem toho, jak by okolí 
mohlo vypadat.

Z pozitivních věcí bych rád zmínil, že jsme konečně 
nechali instalovat klimatizační zařízení do školky. S 
ohledem na špatný návrh budovy, kde okna po obou 
stranách a také s umístěním atria uprostřed obou tříd, 
vytvářela skleníkový efekt a teplota dosahovala někdy i 34° 
Celsia bylo toto opatření již neodkladné. Věřím, že při 
správném zacházení se zařízením bude pro všechny děti i 
vyučující pobyt ve školce příjemným.

Spolupodíleli jsme na organizaci „DEN ZEMĚ“, kde se na 
úklidu veřejných prostranství podílelo téměř 60 lidí ze všech 
částí naší obce.

Zorganizovali jsme příměstský tábor pro začínající tenisty, 
kde první turnus byl zcela zaplněn, druhý byl pro malý 
zájem zrušen, ale v tenisových trénincích se pokračuje i 
nadále, pod vedením zkušeného trenéra pana Mgr. 
Machovského.

A v neposlední řadě musím zmínit „Tršické Hody“, na 
kterých se, pod vedením obce, po dlouhé době spolupodíleli 
na organizaci téměř všechny spolky, jmenovitě TJ Tršice, 
Chovatelé Tršice, Zahrádkářský svaz Tršice, Myslivecký 
spolek Tršice-Zákřov. Organizace akcí byla pro všechny velice 
náročná i proto, že návštěvnost ve všech třech dnech daleko 
předčila naše očekávání. Chtěl bych tímto opravdu 
poděkovat všem spolkům, organizátorům kteří nepatřili do 
spolku avšak i přes to přišli a pomohli, protože jestli se akce 
vyvedla, tak jenom díky spolupráci všech. Více se dočtete 
přímo v článku, který je věnován hodům.

Splašková kanalizace – převzetí kontroly nad ČOV Tršice 
bylo pro naše pracovníky velice důležité a časově velice 
náročné. Aby mohli dobře a účinně obsluhovat celý provoz 
čistírny, bylo nutné seznámit se se všemi stroji a celkovým 
mechanizmem, který zajišťuje odvádění vyčištěné odpadní 
vody zpět do vodoteče. Všechny tato aspekty byly ze strany 
pracovníků splněny, ale bohužel se potýkají i s 
komplikacemi, které způsobují někteří občané. Pro plynulý 
chod čistírny je nutné dodržovat určitá pravidla, která se řídí 
kanalizačním řádem. Proto prosíme občany, aby 
nevypouštěli do kanalizačních stok látkové či jiné zpevněné 
ubrousky případně jiné materiály, které způsobují poruchy 
na čerpadlech. Následkem toho vznikají vícenáklady na 
provoz a zároveň jsou tím i více zaměstnáni pracovníci 
obsluhy ČOV. Ti by se přitom mohli věnovat činnostem, o 
které nás žádají obyvatelé z Tršic a okolí. Tento problém je 

však natolik zaměstnává, že je někdy velice obtížné najít 
dostatečný časový prostor. Děkujeme za pochopení.

Závěrem bych Vám chtěl popřát abyste si v řádcích tohoto 
vydání našli informace, které Vás zaujmou a zároveň Vám 
přeji krásný podzimní čas a žákům úspěšný start do nového 
školního roku.

 Pavel Kováček, starosta obce

Začalo to v pátek, kdy bylo připraveno letní kino. Což byla 
v rámci hodů premiéra a úplně jsme nevěděli, co čekat. 
Obavy ale byly zbytečné – myslím, že filmy zaujaly a i když 
později začalo pršet a u občerstvení to trošku drhlo (ale 
jinak bylo výborné), myslím, že akce byla povedená a diváci 
se bavili.

Co se týče počasí, sobota byla suverénně nejhorší. Na to 
bohužel trošku doplatilo Rockové odpoledne, kde nepřišlo 
tolik lidí, kolik bych jich dorazilo do venkovního areálu. Je to 
škoda, kapely hrály dobře a občerstvení bylo také výborné. 
Ale bylo fajn, že se operativně zajistil sál a akce se nemusela 
rušit. Příští rok bude určitě počasí lepší!

V 17 hodin začal v kostele hodový koncert, tentokrát v 
podání uskupení Porta Benefica. Koncert příjemným slovem 
provázel člen souboru Marian Jurečka. Jak popsat koncert 
jedním slovem? Nádhera! Opravdu, skladby byly vybrány 
velmi dobře, takže si na své přišli jak milovníci klasiky, tak i 
příznivci modernější hudby. Kostel byl zaplněn a troufám si 
říct, že všichni odcházeli bohatší o krásný zážitek. 

Jak už se stalo v našem muzeu tradicí, 
během hodů bývá otevřeno po celou dobu 

trvání a obvykle je, kromě trvalých 
exponátů, přichystána také

   

Číslo 2 / 2019 Tršický Zpravodaj

SLOVO STAROSTY

pokračování

 

TRŠICKÉ HODY

Pokračování

HRAČKY V MUZEU

Martin polák



3

Velký dík patří organizátorům za přípravu této krásné 
akce. A také všem, kdo přispěli – výtěžek z koncertu je totiž 
věnován na opravu našeho kostela.

Hodovou sobotu zakončila večer zábava se skupinou 
Negativ, která se opět konala uvnitř, ale myslím, že i tak se 
všichni dobře bavili.

Neděli jsme vyhlíželi s příslibem lepšího počasí. A bylo 
potřeba – hlavní odpolední program totiž přesunout na sál 
nešlo. Bohužel i ráno pršelo a tak byl (jako jediná akce) 
tradiční závod Tršické žabák zrušen. Nedělní program tedy 
začínal až v poledne v areálu u tršického zámku, kde mohli 
návštěvníci zajít už na oběd. Nutno říci, že díky TJ Tršice, 
výborný. Pak už postupně začal kulturní program. Jako první 
se na pódiu objevil Honza Onder, známý například z 
televizní show Stardance, který měl připravený zábavné 
tančení pro děti. Vzhledem k tomu, že počasí ještě trošku 
zlobilo, pozval Honza děti k sobě na pódium. To byl výborný 
nápad a myslím, že si všichni toto neobvyklé tančení užili.

Po dětském tančení už prostor obsadila cimbálová hudba 
Okybača. Myslím, že výběr repertoáru byl příjemný a hezky 
zapadal do celého odpoledního programu. Škoda jen, že se 
navštěvníci nedali přemluvit k tanci a hudba tedy byla jen k 
poslechu. Ale o to příjemnějšímu.

Areál se začal plnit čím dál víc a to znamenalo jediné – 
blížilo se vystoupení hlavních hvězd kulturního programu. 
Jako první se svého úkolu zhostil bavič Zdeněk Izer, který byl 
srdečně přivítán a od starosty obce přijal příjemný dárek k 
narozeninám. Myslím, že bavič svým vystoupením nikoho 
nezklamal a areálem zněl smích a potlesk téměř nepřetržitě. 
Celé vystoupení se neslo v svižném tempu a uteklo jako 
voda.

A už tu byla hlavní hvězda nedělního programu – 
legendární rocková kapela Turbo. Myslím, že většině asi není 
třeba představovat. Jejich hity se dodnes hrají na všech 

zábavách a jsou známé napříč generacemi. Když začalo 
vystoupení, areál byl téměř zaplněn a bylo vidět, že si 
všichni užívají příjemnou atmosféru. Řekl bych, že i kapela 
byla příjemně překvapena a na vystoupení to bylo vidět. 
Byla to opravdu výborná tečka za celým hodovým 
programem.

V průběhu hodů probíhala v zámeckém areálu, také již 
tradiční, výstava drobného zvířectva. Vzhledem k letošnímu 
počasí myslím, že by naši chovatelé zasloužili ocenění za 
odvahu a vytrvalost. Během všech tří dnů bylo otevřeno také 
obecní muzeum s výstavou hraček (psali jsme).

Máme za sebou hodový víkend. Myslíme, že úspěšný. 
Počasí nám zrovna nepřálo, ale nadšením a úsilím všech 
zúčastněných jsme nástrahy překonali. Obrovské díky všem, 
kteří se podíleli na přípravě – bez Vás by to nešlo! Velký dík 
také Vám – návštěvníkům. Bez Vás by to nebylo ono! Snad 
pro Vás byla návštěva programu potěšením, jako bylo pro 
nás potěšením jej připravit. Tak zase za rok!

Vážení spoluobčané, začínáme sérii článků, ve kterých bychom 
Vám vždy rádi zprostředkovali informace o aktuálním dění na 
obecním úřadě a v naší obci. Chceme, abyste měli přehled a 
nemuseli informace složitě zjišťovat. Snad se Vám naše články 
budou líbit. A pokud ne, budeme rádi za konstruktivní kritiku.

Začněme aktuálním děním. V naší obci právě probíha 
akce uložení kabelů pro elektrické vedení do země. Mohou 
vznikat, a vznikají, problémy s firmami, které celou akci 
provádějí. Obec Tršice není investorem akce, nýbrž 
účastníkem stavebního řízení – jako ostatní majitelé 
dotčených pozemků. Pokud nastanou nějaké problémy, 
měli by dotčení občané především řešit problém přímo na 
místě s provádějící firmou. Vedení obce samozřejmě vnímá, 
že domluva může být někdy složitá. Nedojde-li tedy k 
uspokojivé domluvě, můžete se obrátit na obecní úřad a 
pokusíme se Vám pomoci.

Aktuálním tématem je také hasičská zbrojnice, na jejíž 
přebudování získala obec, již dříve, dotaci. Bylo potřeba 
provést některé změny v projektové dokumentaci, které 
měly být hotové do konce květa, ale nakonec byly dodány se 
zpožděním asi 2 měsíců. 

nějaká tematická výstava. Letos to byly 
hračky.

A opět to byla výstava velice 
povedená. Sám jsem ji navštívil 

dvakrát – ne snad proto, že jsem byl 
pořadatelem na hodových akcích, ale
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Nyní je tedy vše projektově připraveno a jsme před 
podpisem smlouvy s dodavatelem výběrového řízení, který 
zajistí veřejnou soutěž na dodavatele stavby. V dalších 
článcích Vás budeme průběžne informovat.

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce padl také 
dotaz, jak postupují jednání ohledně lékárny v Tršicích. 
Bohužel obec není vlastníkem příslušných budov, takže 
nemůže přímo ovlivnit jednání mezi soukromými subjekty. 
Nicméně je v zájmu obce, aby zde lékárna byla a budeme se 
snažit – v rámci možností – poskytnout ze strany obce co 
nejlepší podmínky pro všechny zúčastněné strany. Podle 
aktuálních informací z jednání je u případných zájemců 
největším problémem prostorová dispozice stávajícího 
prostoru. Prostory jsou totiž určeny pouze pro výdejnu, ale 
provozovatelé by měli zájem provozovat spíše 
plnohodnotnou lékárnu (ta má větší nároky na prostor). O 
dalším vývoji Vás budeme informovat.

Ani ohledně tématu umístění bankomatu jsme neusnuli 
na vavřínech. Vyvolali jsme jednání s několika bankovními 
subjekty a již máme první konkrétní nabídky. Zatím bohužel 
pro obec jen stěží akceptovatelné. Vše je ovšem záležitost 
dalších jednání. Snad budeme úspěšní. Ale určitě by nás 
zajímal Váš názor. Vnímáte téma umístění bankomatu v naší 
obci jako důležité? Dejte nám vědět!

Rádi bychom Vás informovali o právní poradně občanům, 
kterou jste možná někteří v minulosti využili. Nové právní 
zastoupení obce (Advokátní kancelář JUDr. Michal Filouš) 
tuto službu tak, jak byla nastavena v minulosti, neposkytuje. 
Má proto dobré důvody – někdy se stává, že občané 
potřebují právní radu v otázce sporu přímo s obcí. V tom 
případě by ovšem klientem právní kanceláře byla jak obec, 
tak i onen občan. A to odporuje pravidlům advokátní 
komory a právní kancelář za to může být i postihována. 
Máme nicméně s našimi právníky „gentlemanskou“ dohodu 
a jsou schopni poradit, případně poskytnout kontakt na 
koho se obrátit.

Dalším tématem jsou služby kominíka, které obec 
zajišťuje. V minulosti bylo zvykem, že obec shromažďovala 
požadavky na služby kominíka, které mu poté předala. 
Prozatím tuto praxi ponecháme, ale jsme si vědomi, že obec 
v podstatě supluje administrativního pracovníka a dělá 
práci, kterou by si měl kominík zajistit vlastními silami. 
Budeme tedy tuto problematiku v budoucnu řešit.

Možná již také víte, že se plánuje celková oprava silnice 
II/436 (to je páteřní komunikace, protínající Tršice ve směru 
Přerov – Kocourovec). V letošním roce by se mělo začít s 
opravou směrem od Přerova, v naší obci se bude pracovat až 
v roce 2020 - 2021. Jakmile budeme znát podrobnější 
harmonogram prací na katastru naší obec, dáme Vám vědět.

Pojďme se nyní věnovat okolí pomníku Wolfových, který 
se nachází v lese, v místech jejich skrývání. Někteří 
spoluobčané před pár týdny poukázali na ne úplně ideální 
stav přístupových cest a okolí samotného pomníku. Údržba 
okolí probíhá standardně 2x ročně, jako v minulosti. 
Bohužel, nedávná intenzivní těžba dřeva v okolí celý prostor 
otevřela a umožnila rychlejší růst travin, případně keřů. Také 
je přístupová cesta více vystavena povětrnostním vlivům a ty 
způsobují například poškození schodiště. Zkusíme najít 
nějakou variantu údržby, která by fungovala lépe. Pokud 
máte nápad, jak na to, dejte nám vědět! Budeme moc rádi.

Nakonec jsme si nechali hřbitov. Jak možná víte, obec 
hledala správce, který by měl údržbu hřbitova na starosti. 
Posléze se ale ukázalo, že by správce nemohl vykonávat 
všechny činnosti, které jsou pro údržbu třeba. Proto 
momentálně údržbu provádí stále obecní pracovní četa – a 
snažíme se provádět údržbu častěji. A ještě jedna věc ke 
hřbitovu. Rádi bychom u hřbitova vybudovali parkoviště, 
neboť současná situace není ideální. Budeme usilovat, aby 
se v rámci opravy komunikace II/436 připravil také sjezd ke 
hřbitovu. Na to by pak navazovalo samotné vybudování 
parkoviště. Nejvhodnější pozemek pro parkoviště není v 
majetku obce, ale pokusíme se jej získat. Pokud by se to 
nepodařilo, máme záložní variantu – obec vlastní pozemek 
nad hřbitovem, který bychom mohli také využít.

To je pro tentokrát vše. Snad jste se v našem článků 
dozvěděli zajímavé informace a budeme se těšit u příštího 
článku.

Pokud u nás – na Tršicku – řekneme zákřovští, je zřejmé, že 
myslíme lidi, kteří bydlí v Zákřově. Pokud však to stejné řekneme v 
Olomouci, nebo přesněji v Nemilanech, pochopí to jinak.

Až do dneška jsem netušil, že v Olomouci-Nemilanech 
existuje ulice, která má spojitost s Tršickem – a věřím, že 
nejsem sám. Ona ulice totiž vznikla poměrně nedávno a 
olomoučtí zastupitelé její jméno schválili v roce 2013. Místní 
navrhovali jiná jména, ale pravděpodobně rozhodlo, že v 
Nemilanech již mají například ulici Lidickou. Možná budou 
zastupitelé v tomto trendu pokračovat a Nemilany se 
dočkají i ulic Prlovská nebo Ploštinská.

Za tip na dnešní zajímavost děkuji paní Dvořákové. Pokud 
máte třeba i vy něco, co by mohlo čtenáře zajímat, dejte 
nám vědět. Třeba na email zpravodaj@trsice.cz nebo mně 
osobně.

proto, že se mi opravdu líbila. 
Myslím, že výstava měla co nabídnout 

jak dospělým, kteří mohli vzpomenout 
na hračky z dětství, tak i dětem, které 

měly možnost porovnat současnou 
produkci hraček s (někdy ne moc. 
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V tomto školním roce se nám podařilo ukončit projet 
MŠMT OP VVV EU Šablony I a započít Šablony II s názvem 
„Škola pro všechny“, v jehož rámci pokračujeme ve 
spolupráci se školní asistentkou a školním psychologem. 
Dále jsme se zapojili do projektu Asociace školních 
sportovních klubů „Sportuj ve škole“ a unikátního 
ekologického projektu „Zelená škola“.

Mladší děti jsme zapojili do školní ligy v miniházené a 
starší do projektu Příroda z přírodovědné oborové didaktiky. 
Dětem jsme nabídli zájmové kroužky v širokém spektru od 
mateřské po základní školu – např. Šikovné ručičky, Flétnička 
pro zdraví, Zábavná matematika a logika, taneční a jazykové 
kroužky, Bojová umění, Florbal a Příprava na přijímací 
zkoušky pro 9.ročník. Celkem se v těchto útvarech bavilo a 
pracovalo 106 dětí.

V testování SCIO 5. a 9. ročníku jsme dopadli podstatně 
lépe než v minulém školním roce. Žáci 5.ročníku dokonce 
převyšují průměrný celostátní percentil v matematice a 
osobnostních předpokladech a posunuli se i v úrovni 
anglického jazyka. Žáci 9.ročníku převyšují v úrovni českého 
jazyka a matematiky a posunuli svůj percentil i v anglickém 
jazyce.

Školní rok jsme započali se 180 žáky v základní škole a 40 
dětmi v mateřské škole. Ukončujeme ho se 183 žáky v ZŠ a 
40 dětmi v MŠ. Při zápisech dětí bylo přihlášeno 17 dětí do 
1.ročníku a 14 dětí do mateřské školy. Na 2.stupeň přijde od 
nového školního roku do 6.třídy 9 dětí ze ZŠ Doloplazy.

Učitelé i provozní zaměstnanci po celý rok spolupracovali 
se SRPŠ a organizovali společné akce jako např. Vítání 
svatého Martina, Ples SRPŠ, Vítání jara, Tečku za školním 
rokem, sběr starého papíru apod. Dále také organizovali 
řadu projektových dnů, sportovních akcí, a to nejen pro naše 
žáky, ale i děti a učitele z okolních obcí a měst.

Celému týmu pedagogů i nepedagogů patří poděkování 
za jejich práci a přání – hodně sil do dalšího školního roku!

Mgr. Andrea Teplá                   
ředitelka ZŠ a MŠ Tršice,p.o.

Prevence rizikového chování dětí je součástí mnoha předmětů v 
naší škole a učitelé se k ní pravidelně vracejí v rámci výuky. Letos 
jsme však věnovali zvýšenou pozornost rizikům spojeným s  
chováním dětí v kyberprostoru. Policie ČR nás upozornila, že se v 
poslední době prudce zvýšil počet fatálních a často tragických 
následků kyberšikany a neopatrného chování dětí na internetu. 
Také se zvětšuje množství pachatelů trestných činů na sítích, kteří 
se cíleně zaměřují právě na děti.

Proto jsme uspořádali sérii akcí spojených s touto 
problematikou. V prosinci proběhlo setkání lektora z řad 
Policie ČR se žáky osmé a deváté třídy. Dále jsme v lednu 
uspořádali přednášku s tímto lektorem pro rodiče – bohužel 
se zúčastnila jen hrstka zájemců. V dubnu se uskutečnila 
interaktivní přednáška odborníka Projektu E – Bezpečí z 
Univerzity Palackého (rovněž pro osmou a devátou třídu) a 
následovalo setkání s lektorkou Policie ČR pro žáky šesté a 
sedmé třídy.

Nakonec se v květnu konal náš vlastní projektový den ve 
škole zaměřený na rizikové chování. Žáci při něm prošli šesti 
stanovišti, kde pro ně byly připraveny různé aktivity s touto 
tematikou. Na prvním stanovišti děti prokazovaly a 
rozšiřovaly své znalosti o kouření tabákových výrobků a 
počítaly, kolik peněz ušetří nekuřáci. Na druhém stanovišti 
zhlédly prezentaci a diskutovaly o vandalství, další 
stanoviště bylo zaměřeno na poruchy příjmu potravy a 
příběhy dětí trpících následky těchto poruch. V počítačové 
učebně si vyzkoušely aktivity s názvem „Hrou proti drogám“ 
a pak pracovaly s texty o alkoholismu metodou kritického 
čtení. Poslední stanoviště bylo opět zaměřeno na výše 
zmíněné téma kyberprostoru. Žáci se zde seznámili s 
tragickými příběhy dětí, které se staly obětí kyberšikany. 
Následná diskuze je vedla k vyjádření vlastních názorů i k 
zamyšlení nad vlastním chováním a zkušenostmi. Věříme, 
že tento projekt i ostatní akce pomohou zvýšit 
informovanost dětí a povedou k jejich opatrnějšímu a 
zodpovědnějšímu chování na internetu.

vzdálenou) minulostí. A mohlo to 
být opravdu poučné – vždyť kdo z 

dnešních dětí ví, co je třeba promítačka 
na diapozitivy? Sám jsem zavzpomínal 

u stavebnice Merkur (přesně takovou 
jsme měli také 
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S velkou lítostí jsem v posledním týdnu prosince v roce 2017 
přijala zprávu, že lékárna Dr. Max v Tršicích od 1. 1. 2018 končí. 
Důvodem byla malá prosperita lékárny.

V mé ordinaci pacienti slyšeli velmi často „vyzvedněte léky 
v Tršicích nebo nám odejdou“. Pacienti často odpovídali: 
„Ona tady všechny léky nemá, mně to vyzvedne dcera, 
vnučka v Olomouci.“ Má námitka byla – „zítra již léky budete 
mít a buď jste z Tršic, nebo vzdálenost je 2, 3 km. Denně 
dojíždí dodavatel léků!“

Lékárna v Tršicích byla 70 roků. Jistě si vzpomenete na 
manžele Mgr. Turkovi, Mgr. Žádníka, Mgr. Šelbickou. Časy se 
ale změnily. V roce 1994 došlo k privatizaci ordinací a 
lékáren. Paní Mgr. Olga Šelbická lékárnu neprivatizovala. 
Nějakou dobu byly nejvíce potřebné léky dováženy z lékárny 
Brodek u Přerova. Asi po 2 letech byla vybudována výdejna 
léků ze staré kotelny. Vydejnu měla paní Mgr. Maková. 
Posledním majitelem byl Lékárna Dr. Max.

Myšlenka, že v Tršicích zbudujeme lékárnu je nemožná. 
Velmi rádi bychom měli výdejnu léků, která je vybudovaná a 
stále provozuschopná, zařízená.

Pacienti, kteří jsou v péči odborných lékařů si musí 
vyzvednout léky v lékárně v Olomouci – SPEA, Vila zdraví a 
podobně (což je nezákonné). Zkusme působit na 
spoluobčany, aby odmítli vyzvednout léky v Olomouci a 
občas si vzpomněli na Tršice, pokud výdejna léků bude 
obnovena. Budeme se i nadále snažit výdejnu léků obnovit!

S optimismem a přáním zdraví
MUDr. Stanislava Orlová, praktický lékař Tršice

Po vzoru ostatních obcí jsme se v letošním roce rozhodli v našich 
obcích poprvé uspořádat ke Dni země sběr odpadků v našich 
obcích. Celou akci koordinovalo sdružení Nová volba pro Tršicko 
(dále jen NVPT) ve spolupráci s Obecním úřadem v Tršicích.

Termín akce byl stanoven na sobotu 6. dubna 2019 a měl 
proběhnout současně ve všech přidružených obcích. Z 

důvodu nepříznivého počasí v uvedeném termínu akce 
proběhla pouze v Lipňanech, Vacanovicích, a v neděli 7. 
dubna v Přestavlkách. Pro ostatní obce byl navržen náhradní 
termín, a to 13. dubna. Sice ani o týden později nebylo počasí 
úplně ideální, ale i tak sběr odpadků úspěšně proběhl v 
Tršicích a na Zákřově. Z důvodu nezájmu občanů z obce 
Hostkovice se zde sběrová akce vůbec nekonala.

Sdružení NVPT nejenže přišlo s původní myšlenkou celou 
akci uspořádat, ale zajistilo jednak organizaci sběru 
odpadků v Tršicích, tisk letáků a plakátů, jakož i distribuci 
dřevěných pomůcek (kleští) na sběr. Obecní úřad, za osobní 
spolupráce pana starosty, měl na starost organizační 
zajištění a koordinaci akcí v okolních obcích, mediální 
podporu, distribuci pytlů pro sběr včetně jejich následného 
odvozu a v neposlední řadě přípravu malého občerstvení pro 
účastníky sběrové akce.

V Lipňanech se sběru zúčastnilo 8 uvědomělých občanů, 
kteří se zaměřili na úklid požární nádrže a jejího okolí. 
Jednalo se převážně o úklid bioodpadu. Sběr ve 
Vacanovicích proběhl ve dvou termínech, a to 7. a 12. dubna 
pod vedením Ing. Martina Muzikanta. Zde se sešlo 15 
občanů a podařilo se zde naplnit 16 pytlů s odpadky různého 
charakteru. V neděli 7. dubna pak 15 občanů Přestavlk, pod 
vedením Ing. Josefa Baldermanna, úklidem celé této obce 
shromáždili 18 pytlů odpadků, a to 6 pytlů plastů a 12 pytlů 
se směsným odpadem. V obci Zákřov proběhla akce za 
účasti 2 občanů a úklid proběhl formou prořízky stromů a 
vyčištěním prostoru v okolí místního pomníku.

V Tršicích se v sobotu dne 13. dubna sešlo celkem 30 
občanů včetně dětí, kteří přišli podpořit první ročník této 
sběrové akce v naší obci. Po krátké instruktáži a rozdělení na 
skupinky jsme se všichni rozběhli do přidělených sektorů a 
vrhli se na úklid obce. Za sobotní dopoledne se nám

doma – a asi pořád někde bude).
Tršické muzeum je už dlouhá léta 

osvědčenou stálicí na poli kultury v 
naší obci. Díky za to patří všem 

(především  správcům muzea, jak  
minulým, tak současné  správkyni
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společně podařilo uklidit téměř celou obec, vynechali 
jsme pouze oblast v okolí základní školy prvního a druhého 
stupně, část úseku místní části Berku a bezprostřední okolí 
fotbalového hřiště na Kopci. Tyto úseky byly vynechány 
záměrně z důvodu toho, že na středu 17. dubna měla 
základní škola také naplánovaný úklid obce a tyto lokality 
byly tedy ponechány na úklid jim. Při akci jsme nasbírali 
celkem 22 pytlů odpadků, z toho 10 ks s komunálním 
odpadem a 12 pytlů s plasty. Žákům z místní základní školy 
se podařilo v průběhu „škaredé“ středy nasbírat dalších 15 
pytlů odpadků ve zbylých lokalitách.

Všem účastníkům bych chtěl jménem organizátorů 
poděkovat za účast a pevně věřím, že se tato událost stane 
pravidelnou každoroční akcí v našich obcích za hojné účasti 
nás všech, kterým není životní prostředí lhostejné.

„Chceš-li Boha rozesmát řekni mu o svých plánech.“ A tak místo 
abychom vyrazili 16. května, jak jsme se domlouvali, přesunuli 
jsme výlet kvůli nepřízni počasí až na začátek června.

Hodinu po poledni 2. června se u altánku v Tršicích pod zámkem 
sešlo 24 cyklistů, což by se dalo hodnotit jako nad očekávání. Po 
udělení instrukcí, vytyčení cílů  a seřízení hodinek na velitelský čas 
nic nebránilo naší jednotce nadšených cestovatelů vyrazit na 
cestu. Nutno podotknout, že tentokrát bylo počasí na naší straně.

Naše trasa vedla do nedalekých Prosenic, kde jsme 
navštívili místní muzeum a sportovní areál.

Muzeum Prosenice se nachází v jednom z největších 
statků( tzv. gruntů) na historické návsi v Prosenicích. Díky 
podpoře Regionálního operačního programu Střední 
Morava byl objekt bývalého chléva v červenci až říjnu 2014 
rekonstruován a konečně v květnu 2015 vzniklo muzeum. 
Ukazuje, jak žili předkové místních obyvatel, jací byli, co 
vytvořili a jaký odkaz nám zanechali. Díky tomu máme 
možnost poznávat a také lépe chápat život našich předků a 
předávat toto poselství našim dětem.

Po komentované prohlídce muzea jsme se vydali na hřiště, 
kde jsme doplnili tekutiny a živiny, tolik potřebné pro další 
sportovní výkony. Bláhově jsme se mysleli, že tady náš výlet 
končí a budeme se moct odebrat domů. Mladší účastníci 
však usoudili, že to bylo málo a je třeba pokračovat dál, 
konkrétně podél Bečvy směrem do Oseka nad Bečvou. 
Někteří tuší, ale většině je jasné, že cílem byla vyhlášená 
osecká zmrzlina.

Osvěžení a plní sil jsme se konečně obrátili správným 
směrem a vydali se zpátky do Tršic. Poděkování patří všem 
účastníkům za pohodu a dobrou náladu po celou cestu.

Těšíme se na Vás zase příště!

První květen. Lásky čas, jak psal Mácha v Máji. A u nás v Tršicích 
také čas na prvomájové setkání, které pro nás pravidelně chystají 
myslivci. A vědí moc dobře, že láska prochází i žaludkem.

Tato akce má u nás slušnou tradici – vždyť letos proběhl již 
18. ročník! A dobré jméno má i u přespolních. Pokud vyjde 
pěkné počasí, cyklistů je nepočítaně. V minulosti se setkání 
konávala u myslivecké chaty v lese na Zatěši, v posledních 
letech bývá místem konání kulturní areál v Tršicích pod 
zámkem. S ohledem na zázemí je kulturní areál vhodnější, i 
když posezení v lese mělo neopakovatelnou atmosféru.

Důležitým faktorem pro úspěch akce je počasí. A to se 
letos vydařilo. Svítilo sluníčko, bylo příjemně a pouze vítr 
(kterého si letos opravdu užíváme do sytosti) trošku kazil 
pohodové posezení. Když jsem kolem poledne dorazil, bylo 
téměř plno a jen tak tak jsem našel volné místo. Není

paní Svrčkové), kteří nelitují volného 
času, starají se o muzeum a připravují 

pro nás výstavy a další akce. Přejme 
jim spoustu elánu do dalších let a 

spoustu spokojených návštěvníků.
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divu, letos přišlo či přijelo více než 
500 (!) účastníků, což je 
pravděpodobně rekord. Navíc bylo 
posezení příjemné a jídlo tradičně 
výborné. Myslím, že nikdo nelitoval – 
ať už si dal guláš, maso z udírny nebo 
třeba klobásy. Ani děti se nenudili, 
prolézačky a houpačky byly obsazené a 
pro zájemce byla připravena i střelba 
ze vzduchové pušky.

Letošní prvomájové setkání se tedy 
vydařilo a nakonec jistě došlo i na 
nějaký ten prvomájový polibek.

Před několika lety se br. Miroslav 
Rozkošný ze Sokola Přerov stal iniciátorem 
vzpomínkového pochodu z Tršic do 
blízkého Zákřova a jejich lesů. Z těch, kteří 
se akce zúčastňují opakovaně lze jmenovat 
studenty Gymnázia Jana Blahoslava a 
Střední pedagogické školy v Přerově.

Bylo tomu tak i letos 29. dubna. 
Skupinu 25 studentů vedl jejich učitel z 
dějepisného semináře Michael Tesař, 
který během zastavení na jednotlivých 
památných místech si bral i průvodní 
slovo. Doplňoval se i s přítomným 
regionálním publicistou Miroslavem 
Rozkošným a paní Libuší Šnajdrovou, 
která je dosud aktivní v okresním 
orgánu Svazu bojovníků za svobodu. 
Sám jsem se zúčastnil také a to poprvé, 
takže počet zástupců přerovské 
sokolské jednoty jsem tak zvedl na 
dva.

Po příjezdu dopoledního autobusu 
do Tršic jsme se vydali do malého 
tršického kopce, na němž se vypíná 
bývala tvrz, dnes upravená na sídlo 
obecního úřadu i s malým 
národopisným muzeem. Muzeum bylo 
zavřené, tak jsme vrátili zpět do obce. 

Zastavili jsme se u památníku 
věnovaného tříletému ukrývání se 
čtyřčlenné židovské rodiny Wolfovy v 
nouzovém lesním úkrytu v lese několik 
málo kilometrů od Tršic. Jsou uvedena 
i jména několika tršických a 
zákřovských rodin, které jim zejména 
nošením jídla pomáhala přežít. 
Nepodařilo se to jen synovi Ottu 
Wolfovi, který se stal jednou obětí 
zákřovské tragedie.

Následovala návštěva tršického 
hřbitova, kam byly do společného 
hrobu uloženy pozůstatky devatenácti 
obětí zmíněné zákřovské tragedie ze 
dnů 18. - 20. dubna 1945. Šlo tehdy o 
trochu záhadnou honbu nacistických 
vojáků a vlasovců na místní partyzány. 
Nicméně devatenáct zmrzačených a 
ohořelých lidských těl je jasným 
dokladem zbytečné smrti nevinných 
obětí.

Poté jsme se zastavili v místním 
farním kostele Narození Panny Marie. 
Jedna z pověřených místních občanek 
nás vpustila dovnitř a poskytla nám 
výklad o historii kostela. Historicky 
cenné jsou obrazy apoštolů Petra a 
Pavla i před kostelem umístěné sochy 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Odtud 
jsme pokračovali pěšky a nahoru až do 
obce Zákřov.

Zákřovský památník obsahuje stejná 
jména jako pomník nad hrobem obětí 

tragédie z dubna 1945, které jsme si 
prohlížely zhruba před hodinou v 
Tršicích. Je upraven tak, aby umožňoval 
pietní akce i za účasti většího počtu 
osob. Ostatně jedna taková se tam 
konala den před naší návštěvou. To 
nám prozradila její účastnice paní 
Libuše Šnajdrová, která vyzvala 
studenty, aby si prohlédli stuhy u 
dosud čerstvých kytic, které 
obsahovaly názvy míst s obdobným 
osudem jako Zákřov. Navíc pronesla i 
několik slov o druhém domácím 
odboji, se kterým byl spojen i její otec.

Závěrečným památným místem bylo 
místo lesního úkrytu rodiny Wolfů s 
pomníčkem na místě, kde úkryt v 
období 1942 až 1945 byl. Jde se tam 
zpět po silnici ze Zákřova do Tršic, ale 
po několika stech metrech se odbočí 
vpravo na lesní silničku a po dalších asi 
pěti stech metrech vlevo na lesní

 cestu, která nás tam už zavedla. Celá 
trasa, o které zde píši, je popsána 
informačními tabulemi a popisy trasy i 
významu navštěvovaných míst, jak 
bývá u naučných stezek dobrým 
zvykem. Pochod skončil v Tršicích na 
náměstí s dobrým autobusovým 
spojením zpět do Přerova. Trochu 
deštivé a chladné počasí nevadilo, 
nakonec tak jen účastníkům akce 
podtrhlo, jakým útrapám byli skrývající 
se lidé tehdy vystaveni.
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VE STOPÁCH KONCE DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY V REGIONU

Jaroslav Skopal

 


