
SLOVO STAROSTY 
Pavel Kováček

Vážení spoluobčané, milí přátelé, rok se s 
rokem sešel a já mohu prostřednictvím 
tohoto zpravodaje zhodnotit dění v naší 
obci v tomto roce, informovat Vás o plánech 
na následující rok a také Vám popřát 
poklidný čas v přicházejícím vánočním 
období.

Zhodnotím-li rok 2019 z mého 
pohledu, považuji jej za velice úspěšný 
a to jak po stránce plánovaných akcí, 
tak i po stránce provozních záležitostí. 
Jako prioritní jsme měli projekt 
výstavby hasičské zbrojnice, na který 
jsme se pečlivě připravovali. Abychom 
nemuseli obec již zadlužovat, podařilo 

se nám uspořit finanční částku, díky 
které jsme nyní schopni pokrýt téměř 
tři čtvrtiny nákladů na celý projekt. I 
přesto jsme však byli schopni zajistit 
plynulý chod obce bez omezení. Z větší 
části jsme byli schopni splnit 
požadavky, o které jste nás žádali, 
nebo které bylo nutno provést s 
ohledem na zkvalitnění běžného 
života v obci. Některé jsme bohužel 
nemohli uskutečnit, například kvůli 
rozsáhlosti nebo pro vysoké náklady 
na realizaci, avšak zahrnuli jsme je do 
našeho dlouhodobého plánu a 
postupně je budeme zcela jistě 

realizovat. Například i takové projekty 
jako jsou rekonstrukce cest v obci, kde 
první naplánovanou rekonstrukci 
provedeme v Chaloupkách, kde je 
komunikace v nejhorším stavu.

Velký důraz jsem kladl na spolupráci 
a komunikaci mezi místními spolky a 
sdruženími, a také se ZŠ a MŠ Tršice. Po 
vyhodnocení akcí, které jste měli 
možnost v tomto roce navštívit, mohu 
konstatovat, že cíl byl splněn nad 
všechna očekávání a jsem přesvědčen, 
že při pořádání dalších kulturních akcí 
bude spolupráce
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Plesová sezóna 2020

10. 1. 2020 ples spolku chovatelů Tršice a SDH Lipňany
17. 1. 2020  ples SRPŠ Tršice
18. 1. 2020  dětské šibřinky
31. 1. 2020  ples SDH Tršice
15. 2. 2020 ples SDH Zákřov (Restaurace Zákřov)
22. 2. 2020 ples TJ Tršice

Obecní úřad, Stavební úřad a Knihovna v Tršicích 
budou ve dnech 23.12. – 31.12.2019 z důvodu čerpání 

řádné dovolené uzavřeny.
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mezi obcí a ZŠ Tršice nebo místními spolky neméně dobrá 
jako to bylo v tomto roce.

Rád bych touto cestou poděkoval všem spolkům, 
konkrétně TJ Tršice, SDH Tršice, Chovatelům Tršice, 
Zahrádkářům Tršice, Klubu seniorů Tršice, SRPŠ Tršice, SDH 
Vacanovice, Mysliveckému spolku Tršice, všem jejich 
členům, ale i těm, kteří nejsou v žádném spolku, avšak při 
organizaci byli ochotni pomoci. Zkrátka všem těm co se 
podíleli na organizaci všech kulturních akcí v naší obci, 
protože jsem přesvědčen o tom, že spolupráce napříč všemi 
spolky, sdruženími nebo i dobrými lidmi vede k možnosti 
zorganizovat takové kulturní akce, jako byly např. Tršické 
hody, Cesta do pohádky, Rozsvěcení vánočního stromečku a 
další. Akce s tak výbornou spoluprací mohou být v budoucnu 
třeba i větší, nebo pestřejší.

Mé osobní a největší poděkování patří člence 
zastupitelstva a předsedkyni kulturní komise Daniele 
Nucové, která byla hlavním motorem téměř na všech 
konaných akcích a bez které by spolupráce napříč všemi 
organizacemi nemohla být tak dobrá jako je nyní.

Ještě jednou díky všem a těším se na stejnou spolupráci i v 
následujícím roce!

V roce 2020 máme naplánováno, více projektů než v 
tomto roce. O tom, co můžete očekávat, se dočtete i v dalších 
článcích zpravodaje. Věřím, že s plánovanými projekty 
budete souhlasit a jelikož další z našich cílů je zapojení Vás, 
coby občanů Tršic a místních částí, do dění v naší obci, a 
proto doufám, že v případě Vašich návrhů na realizaci jiných 
projektů nás budete kontaktovat, abychom mohli projednat 
možnosti provedení.

Závěrem mého úvodního slova bych Vám chtěl popřát 
poklidné strávení vánočního času, plného radosti a lásky, 
přinášející klid a pohodu, a ať na Vás Ježíšek ani letos 
nezapomene.

Přeji Vám, aby Vám nový rok 2020 přinesl 12 měsíců bez 
nemoci, 53 týdnů pohody, 366 dní lásky a 8784 hodin 
plných optimismu, víry, štěstí a úspěchů.

Pavel Kováček, starosta obce

Vážení spoluobčané, vracíme se s dalším článkem z naší série, 
kde Vám poskytujeme informace o aktuálním dění na obecním 
úřadě.

Obec získala kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve 
výši 90 % nákladů na výstavbu sociálního bydlení, které se 
bude realizovat v budově Radnice. Půjde o rekonstrukci 3. 
patra a budou připraveny 2 byty s dispozicí 3+kk, 2 byty s 
dispozicí 2+kk a 3 byty s dispozicí 1+kk. Celkem tedy 7 bytů. 
Současně jsme požádali o posunutí termínu výstavby, aby se 
tento projekt nekryl se stavbou nové hasičské zbrojnice. 
Posunutí termínu bylo taktéž schváleno. V příštím roce 2020 
začnou přípravy na realizaci a realizace pak bude probíhat 
ke konci roku 2020 a během roku 2021. Vše v závislosti na 
financích. Projekt by pak měl být dokončen do konce roku 
2021.

V druhé polovině listopadu byla na obecním úřadě 
provedena instalace nového serveru (řídícího počítače), 
který má na starosti počítačovou síť. Tento úkon byl 
nezbytný, neboť původní server z roku 2008 již nevyhovoval 
jak výkonem, tak spolehlivostí. Navíc operační systém 
původního serveru již nebude od ledna 2020 společností 
Microsoft nadále podporován a nebylo možné do budoucna 
zaručit funkčnost programového vybavení, které je 
nezbytné pro chod úřadu. Během příštího roku pak bude 
probíhat postupná obměna počítačů zaměstnanců úřadu 
- některé počítače už přesluhují a jejich operační systém 
také přestane být podporován.

Dále pracujeme na přípravě pro výsadbu zeleně. Ať již za 
stromy, které musely být kvůli havarijnímu stavu 
odstraněny, tak i úplně novou výsadbu. Nejvíce aktuální je 
výsadba kolem sochy žáby a potom u nového dětského 
hřiště v Tršicích pod paneláky. Pro tuto výsadbu musí být 
připravena na začátku ledna projektová dokumentace, aby 
bylo možno čerpat dotaci. Měla by být k dispozici také 
vizualizace, která bude k nahlédnutí na obecním úřadě a 
pokud to bude možné, pokusíme se ji také zpřístupnit na 
internetových stránkách Tršického zpravodaje. Během roku 
2020 se také pokusíme získat dotace na další výsadbu 
stromů jak v zástavbě obcí (intravilán), tak i mimo zastavěná 
území (extravilán). Současně s výsadbou bude i nadále 
probíhat údržba a ošetření stromů na základě výsledků 
šetření z jara letošního roku. 

Myslím, že většina z Vás zaznamenala 
aktivitu, která v naší obci probíhá 

každoročně již od roku 2008 – totiž každé 
jaro přijíždí skupina studentů z USA
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Bohužel budou muset být některé stromy ještě pokáceny. 
Pokud máte zájem, zprávu o stavu stromů najdete na 
internetových stránkách zpravodaje v článku o kácení 
stromů.

Také jsme se zabývali problematikou zásobování pitnou 
vodou. Byl proveden hydrogeologický průzkum vrtu na 
Pazdernici z něhož vyplývá, že vydatnost pramene se snížila 
oproti stavu z roku 1977 o 65 %. V reakci na to bylo 
provedeno čištění vrtu, což by mělo pomoci vydatnost 
navýšit. Toto opatření se neprojeví hned, ale věříme, že bude 
mít pozitivní dopad. Ačkoli akutní nedostatek vody v 
současnosti nehrozí, snažíme se dál hledat možnosti, jak v 
budoucnu navýšit kapacity vodních zdrojů.

Problematiky zásobování vodou se týká i cena za 
odebranou vodu. Pro rok 2020 jsme navrhli cenu za m3 
stejnou, jako v letošním roce, tedy 18 Kč včetně DPH.

Dokončuje se také akce pokládky elektrického vedení do 
země v Tršicích. Do konce listopadu má být stavba stavba 
hotova a předána. Jak jsme již minule zmiňovali – pokud při 
realizaci narazíte na problém ze strany zhotovitele, můžete 
kontaktovat obecní úřad a pokusíme se Vám pomoci 
problém řešit. Po skončení stavby bude navazovat (také v 
závislosti na počasí) výstavba nového veřejného osvětlení. 
Staré sloupy budou totiž postupně odstraněny a světla by 
nebyla kam umístit. Rádi bychom využili nějaký dotační 
titul, který by mohl pomoci s pořízením nových, úsporných 
svítidel.

Možná jste zaznamenali, že během podzimu došlo k 
několika poruchám na vozidlech, které jsou využívány 
pracovníky obecního úřadu k vývozu kontejnerů, údržbě 
zeleně na obecních pozemcích a k dalším nezbytným 
činnostem. Jak už to někdy bývá, porucha postihla obě 
komunální vozidla současně. Byl tedy problém i s vývozem 
kontejnerů na bioodpad, což se muselo řešit ve spolupráci s 
úřadem Velké Bystřice, který nám vyvezení kontejnerů, 
alespoň v nezbytném rozsahu, zajistil.

Vozidlo Unicar – s hákem – již prošlo servisem a funguje. 
Je ale potřeba provést další menší servisní úkony a opravy. U 
staré multikáry prověřujeme možnost opravy s ohledem na 
cenu této opravy. Zvažujeme i nákup nového vozidla.

V Přestavlkách byla realizováná oprava památníku 
spoluobčanům padlým v 1. světové válce. Máme radost, že 
místo je opět důstojnou připomínkou těchto našich občanů. 
Opravu plotu kolem památníku provedli občané Přestavlk 
pod vedením Josefa Baldermanna, za což jim patří 
poděkování. Je skvělé, že se stále najdou lidé, kterým není 
jejich okolí lhostejné. Současně probíhají přípravy na opravu 
pomníku tragických událostí na konci 2. světové války v 
Přestavlkách tak, aby byl pomník byl připraven na 

vzpomínkovou akci při příležitosti 75. výročí konce 2. světové 
války v roce 2020.

Měli byste mít již doma obecní kalendáře na příští rok. 
Pokud se k Vám nedopatřením nedostal, můžete si jej 
vyzvednout na obecním úřadě nebo nám dejte vědět na 
obecní úřad (třeba e-mailem ou@trsice.cz nebo na telefonní 
číslo 585 957 230). Věříme, že Vám kalendáře udělali radost a 
budou Vám během příštího roku dobře sloužit.

Vážení spoluobčané, to je pro letošní rok poslední článek v 
této naší rubrice. Věříme, že informace z obecního úřadu pro 
Vás byly zajímavé a těšíme se opět v novém roce.

navštívit místa spjatá s ukrýváním 
rodiny Wolfů a s Deníkem Otty Wolfa. 

Naše obec je jedna ze zastávek na jejich 
cestě po Evropě, během které navštíví i 

další místa spojená holokaustem.
Američtí studenti své dojmy
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Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vás oslovit v pohodlí 
vašich domovů prostřednictvím obecního zpravodaje s krátkým 
zhodnocením a takříkajíc „předloženými účty“ v polovině mého 
šestiletého působení ve funkci senátora Parlamentu ČR.

Mnozí mne znají jako primáře Novorozeneckého oddělení 
Fakultní nemocnice v Olomouci, kde společně s kolegy 
zachraňujeme předčasně narozené děti a dáváme jim šanci 
do života. Třicetiletá profesní náplň určuje i mé aktivity a 
působení v horní komoře. Věnuji se zdravotním a sociálním 
tématům, jimž rozumím a v praxi se s nimi setkávám. Rok 
vykonávám funkci předsedy Výboru pro zdravotnictví a 
sociální politiku, což mi umožňuje blíže nahlédnout do 
palčivých témat, ale zároveň mě zavazuje k většímu 
působení v Praze. Pořádám semináře, debaty a veřejná 
slyšení zejména v oblasti paliativní péče, porodnictví či práv 
dětí a nedostatku mediků. Pozitivně hodnotím zvýšení 
příspěvku na péči doma ve 3. a 4. stupni závislosti o 4000, 
resp. 6000 korun, který jsme s kolegy prosadili. Podal jsem 
návrhy ke změně zákona pro vyšší důchod maminkám, 
rozšíření seznamu hrazených terapeutických metod pro děti 
s autismem, usnadnění systémupoukazů v hmotné nouzi 
osobám s dietami či zprůhlednění systému dodávek léků. 

Mám před sebou ještě tři roky práce. Spoustu plánů a cílů 
posunout věci správným směrem.

V Senátu však nezapomínám na své hanácké kořeny a 
domov. K 100. výročí republiky jsem v horní komoře přivítal 
více než 50 krojovaných Hanáků a u té příležitosti spolu s 
Broňou Milloua Jarkou Vitoslavskou připravil výstavu 
hanáckého lidového oděvu. Pozvání zazpívat a zahrát ve 
Valdštejnské zahradě přijaly mužský sbor Rovina a dechová 
kapela Věrovanka. Během čtyř výstav jsem představil 
fotografie Jindřicha Štreita, Svatopluka Klesnila, Barbory 
Skopalíkové či spolku Člověk a víra. Nyní plánuji expozici k 
výročím Moravského divadla a Moravské filharmonie 
Olomouc. Podařilo se získat ocenění Stříbrnou medailí 
Senátu pro Josefa Jařaba a Leopolda Pospíšila. Velkou radost 
mi dělají početné výpravy místních škol, spolků či skautů. 
Pokud to pracovní náplň dne dovolí, snažím se jim instituci 
osobně ukázat a přiblížit jim práci senátora.

Vážím si důvěry v regionu, kterou mi projevujete tím, že se 
na mne obracíte s problémy či pozváním na důležité 
události v životě vašich obcí. Někteří z vás mne potkali a 
oslovili na plesech, tradičních cyklojízdách po regionu, na 
krásných folklorních akcích jako Pouť Hanáků, Lidový rok 
nebo Jízda králů. Každoročně se účastním piety v Zákřově a s 
místními farníky hledáme cestu, jak pomoci chátrajícímu 
kostelu Narození Panny Marie.

Pravidelně se setkávám se starosty na osobních i 
společných jednáních mikroregionů Bystřička a Království, 
které podporuji i finančně. Mluvíme nejen o přetrvávajících 
problémech, ale také úspěších a radostech, když se jim 
podaří pro občany zařídit dobrou věc. Řada obcí mne 
oslovila s prosbou o spolupráci a já si velmi cením možnosti 
být vám jako senátor nápomocen.

Nabízí se otázka, zda udržím vysokou kvalitu práce při 
sloučení obou povolání. Práce v nemocnici mě však nechává 
stát nohama na zemi, vnímám názory kolegů i rodičů našich 
dětí. Dává mi nezávislost volby a svobodného jednání dle 
nejlepšího svědomí. Děkuji za spolupráci v obcích, důvěru a 
podporu v tomto mém poslání. Neberu to jako 
samozřejmost a mnoho to pro mne znamená. Je mi velkou 
ctí reprezentovat náš region, a to s veškerým nasazením a 
pokorou.

S přáním všeho dobrého, radosti a klidu v době adventní a 
vánoční

Lumír Kantor

V Olomouci dne 27. listopadu 2019

a zážitky pečlivě zapisují a po skončení 
cesty vydávají jakýsi magazín nebo buletin 

jménem Unsilencing history (volně 
přeloženo jako „Nechme promluvit 

historii“) s výběrem esejí a článků 
popisujících jejich cestu a zastávky
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Ve středu 2. 10. 2019 jsme pokračovali v tradici naší školy a 
pořádali okrskové kolo v přespolním běhu. Hojná účast 120 
startujících žáků z okolních škol ZŠ Velká Bystřice, ZŠ Milady 
Petřkové Velký Týnec, ZŠ Velký Újezd, SVP Tršice a žáků naší školy 
v nás povzbudila sportovní atmosféru a po zahájení na 
multifunkčním hřišti jsme vyrazili na trať. Pro letošek jsme zvolili 
variantu procházky celé trati od cíle k jednotlivým startům, aby 
běžci věděli, co je na trati může čekat.

Všechny kategorie odstartovaly tradičně z jednotlivých 
startů a nic nás nepřekvapilo tak, jak to poslední ročníky 
bylo (jako např. výlov rybníka, či opravy komunikací).

Závodilo se v následujících kategoriích:
• Kategorie II. (4. - 5. třída) - dívky (750 m), hoši (1000m)
• Kategorie III. (6. - 7. třída) - dívky (1000 m), hoši (1500 m)
• Kategorie IV. (8. - 9. třída) - dívky (1500 m), hoši (2000 m)

Našimi nejlepšími vytrvalci se stali:
• Helena Palíková ze 4. třídy - 8. místo (5:02,40)
• Jana Horčičková ze 4. třídy - 10. místo (5:15,44) 
• Adam Polák ze 4. třídy - 1. místo (5:26,85)
• David Konečný ze 4. třídy - 4. místo (5:41,89)
• Lucie Horčičková z 6. třídy - 8. místo (6:26,16
• Veronika Poláková ze 7. třídy - 2. místo (5:46,07)
• Jakub Zelinka ze 7. třídy - 8. místo (6:12,63)
• Sofie Grégrová z 8. třídy - 5. místo (6:43,72)
• Ondřej Sojka z 9. třídy - 6. místo (8:32,51)
• Ondřej Grégr z 9. třídy - 9. místo (8:37,05)

Závody se za pěkného slunného počasí vydařily, nedošlo k 
žádnému úrazu a ti nejlepší běžci si odvezli krásné medaile 
za svoje vynikající výkony. Doufáme, že se závody všem líbily 

a věříme, že se příští rok shledáme ve stejném, nebo i větším 
počtu.

Všem zúčastněným závodníkům moc gratulujeme a 
přejeme jim mnoho dalších úspěchů! Poděkování patří i 
všem učitelům a ředitelům zúčastněných škol za perfektní 
připravenost všech závodníků, rodičům a pořadatelům akce.

Dne 26. září 2019 se ve školce konala tradiční olympiáda zvaná 
Školkiáda.

Od samého rána jsme si s dětmi povídali o sportování, ve 
školce jsme skákali v pytli, tancovali s obručemi či si házeli s 
balóny. Později jsme si vysvětlili co to taková olympiáda je, 
co znamenají olympijské kruhy a dokonce jsme si poslechli 
naši hymnu. Děti se rozdělily do dvojic a měly za úkol 
nakreslit vlajku jejich družstva, ve kterém během 
dopoledne soutěžily v disciplínách jako – tanec ve dvojici s 
míčem, házení, trakař apod. Během venkovního pobytu na 
zahrádce si každý sportovec oběhl dlouhou překážkovou 
dráhu.

Všichni sportovci se ale těšili na odpoledne s rodiči a na 
opékání špekáčků. Od čtyř hodin odpoledne započalo 
zapisování dětí na olympiádu – zapsalo se nám celkem 25 
soutěžních družstev – rodič + dítě. V půl páté jsme zapálili 
olympijský oheň a odstartovali první soutěžní družstvo. 
Mezi disciplíny patřilo např. skok v pytli, kvíz – jak znám své 
dítě, přenášení dítěte na zádech, skok do dálky, skládání 
olympijských kruhů. Všichni sportovci doběhli do cíle s 
nádhernými časy. Tři nejrychlejší byli oceněni cenami a 
diplomem a samozřejmě všichni zúčastnění vyhráli malou 
odměnu a něco sladkého na zub. 

Celá akce se vydařila krásným počasím a po špekáčku v 
bříšku hurá domů.

na ní.
Několik výtisků dorazilo i na obecní 

úřad a uvnitř je také dvojstrana věnovaná 
Tršicím. Studenti vzpomínají na 

uplynulých více jak 10 let, kdy pravidelně 
navštěvují i Tršice. 
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Nebyl by to v Tršicích podzim – babí léto – bez výstavy ovoce a 
zeleniny. Ani letos tomu nemohlo být jinak a poslední neděli v září 
jsme mohli vyrazit na sál Radnice.

Hned na úvod se přiznám, že pěstování rostlin (ať už 
okrasných nebo užitkových) není právě moje silná parketa. 
O to víc se ale rád obdivuji pěstitelskému umu ostatních, což 
výstava našich zahrádkářů umožňuje. Letos nás se synem 
nejvíce zaujala dlouhá (snad) cuketa a obrovská bedla – byli 
jsme ještě naladěni na houbařskou notu z ranní procházky s 
mykologem. A to samozřejmě nemluvím o krásných 
jablíčkách, hruškách a dalším ovoci, které jen lákalo k 
nakousnutí.

Pravidelný návštěvník zahrádkářských akcí ovšem ví, že se 
vyplatí přijít i kvůli výbornému občerstvení. Letošek nebyl 
výjimkou a řízek, dršťková polévka nebo něco sladkého na 
zub jistě potěšilo nejednoho návštěvníka.

Pokud jste na výstavě byli, snad se Vám líbila a pokud jste 
nebyli, určitě budete mít příští rok opět šanci. Možná se tam 
potkáme a třeba zjistíte, jak vypadá ačokča. A mimochodem 
– ČZS Tršice má i své internetové stránky czs.trsice.cz.

Nedělní dopoledne dne 29. 9. 2019 patřilo nejen milovníkům 
houbaření, ale i všem, kteří si chtěli tento den zpříjemnit 
procházkou lesem a dozvědět se zajímavé informace o lese a 
zejména o houbách.

Na akci nazvané „Nedělní houbaření“ se nás u hájenky 
pod Chrástkou sešlo přibližně dvacet a po krátkém úvodním 
slovu pana mykologa Pavla z Prostějova jsme se společně 
vydali na vycházku lesem.

Les Chrástku jsme vytipovali z důvodu toho, že se jedná o 
lesní porost v těsné blízkosti obce a na relativně malém 
prostoru projdeme lesem smrkovým, listnatým i smíšeným. 
Tato lokalita tedy slibovala, že zde najdeme spoustu 
různorodých hub.

Naše očekávání se splnila, hned po vstupu do lesa jsme 
nacházeli první houby a po celé dvě hodiny houbaření měl 
pan mykolog plné ruce práce. Kromě běžných hub jako jsou 
žampióny, bedle, babky, panšťáci (suchohřiby) nebo praváci 
(hřib smrkový) jsme z jedlých hub nalezli i ne běžně známé 
druhy, jako jsou např. masák (muchomůrka růžovka), 

muchomůrka šedivka, holubinka bukovka a holubinka 
mandlová. Pan mykolog nás samozřejmě obeznámil i s 
houbami nejedlými a jedovatými, kterých v našem lese 
roste také bezpočet. Za zmínku stojí třeba muchomůrka 
tygrovaná nebo muchomůrka zelená, nejedlý krásnorůžek 
lepkavý. V rámci přednášky jsme se dozvěděli, že houbaření 
není jen sběr hub, ale je to o všeobecné znalosti lesa a 
našem chování se k přírodě. Pan mykolog se nám např. svěřil 
i s tím, že v zimním období chodí s přáteli do lesa sbírat 
odpadky po neukázněných houbařích, aby byl les na další 
sezónu zase čistý a hezký.

Já jsem třeba nikdy nesbíral růžovky a díky této vycházce 
jsem objevil další velmi chutnou houbu, kterou již do 
budoucna nebudu přehlížet a mylně se domnívat, že se 
jedná o houbu nejedlou. Je ovšem velmi důležité rozeznávat 
u této houby základní znaky, aby nedošlo k záměně s 
jedovatou muchomůrkou tygrovanou. Barva růžovky je vždy 
růžová a prsten je rýhovaný. Pokud si samozřejmě nejste při 
sběru hub jisti je nejlepší houbu raději nesbírat nebo se 
poradit s odborníkem.

Osobně si myslím, že nedělní houbaření bylo pro všechny 
účastníky velmi zajímavé a každý si z této akce odnesl 
nějakou užitečnou informaci, plný košík hub nebo 
přinejmenším hezký zážitek z příjemně stráveného 
dopoledne.

Pevně doufám, že se i v budoucnu společně setkáme při 
podobných akcích.

Pokud byste měl někdo zájem, mám 
jeden výtisk u sebe a rád ho zapůjčím. Stačí 

mne kontaktovat, případně napsat na náš 
e-mail zpravodaj@trsice.cz.
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Martin Polák

NEDĚLNÍ HOUBAŘENÍ
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JUDr. Jan Pečínka z Velkého Týnce 
místní části Čechovice je osobností, která 
svými aktivitami daleko přesahuje místo 
svého bydliště. Zejména proto, že je 
dlouholetý skautský činovník. Blízké jsou 
mu i Tršice a okolní vesnice kam pravidelně 
zajíždí. Přesto ne všichni na Tršicku ho 
znají. Proto jsem požádal JUDr. Jana 
Pečínku o krátký rozhovor pro Tršický 
zpravodaj.

Honzo, co tě přivedlo ke skautingu?
Na jaře roku 1968 jsem se dostal k 

několika starým skautským časopisům 
a knihám Jaroslava Foglara. To jsme 
bydleli v Lazníčkách a jezdil jsem na 
průmyslovku do Přerova. Přišel za 
mnou příbuzný Josef Lepařík, který 
skautoval v Lazníčkách v době 1945 - 
1949 i s mým strýcem Janem Ševčíkem 
a požádal mne o pomoc s obnovením 
skautského oddílu. Vznikla družina 
Lišáci, kam chodili i kluci ze Zákřova 
(Tonda Glír, bratři Calábkovi) a začali 
jsme se schůzkami a výpravami do 
okolí. Absolvoval jsem nějaké 
jednodenní kurzy v Přerově a v 
červenci jsme měli první tábor na 
Smilově u Hrubé Vody.

Můžeš naše čtenáře krátce seznámit 
se skautským oddílem jehož jsi 
členem?

Nyní bydlím v Čechovicích, kde jsme 
po druhém totalitním zákazu (1970) 
skautského hnutí obnovili v roce 1990 
oddíl, který se jmenuje Poutníci. 
Navázali jsme také na historii 
poválečného oddílu v této obci. Patřili 
jsme pod středisko Velká Bystřice , ale 
od roku 1992 vzniklo nové středisko 
Velký Týnec, kam patřil ještě oddíl 
Doloplazy a Krčmaň. Později se přidal i 
oddíl Vacanovice, Velký Újezd, Město 
Libavá.

Pokud je mi známo v tomto oddíle 
jsou také členové z Tršic nebo 

místních částí této obce. Můžeš 
některé jmenovat a zmínit se o jejich 
aktivitách ve skautu?

Do oddílu ve Vacanovicích patřilo i 
několik skautů z Tršic, Jan a Martin 
Mahdalovi, Eliška a Ondra Vláčilovi a 
další.

Klubovna byla v obecní budově ve 
Vacanovicích a členové oddílu se 
podíleli na našich střediskových akcích. 
Byly to například skautské čarodějnice 
na Hradisku u Velkého Týnce, obnova 
Staré Vody u Libavé, letní tábory na 
přehradě Slezská Harta, zimní výpravy 
k pramenu Odry a jiné. Kluci Polákovi 
se účastnili také světového skautského 
jamboree v Thajsku. Oddíl vedl Tomáš 
Kouřil. Bohužel oddíl se před 2 roky 
rozpadl a někteří skauti se přehlásili do 
Týnce, Doloplaz a Velkého Újezdu.

Já tě znám především proto, že se 
angažuješ při návštěvách amerických 
studentů v Tršicích, kteří chtějí na 
místě poznat osudy zde ukrývané 
židovské rodiny Wolfových za 2. 
světové války. Jaké jsou tvé dojmy z 
těchto návštěv?

Vzhledem k tomu, že jsem v Tršicích 
absolvoval šestou až devátou třídu 
základní školy, měl jsem zde tak trochu 
zapuštěné kořeny. Rád vzpomínám na 
pana učitele Nováka, paní učitelku 
Mačákovou a další. Historii zákřovské 
tragedie jsem znal, ale knihu „Deník 
Otty Wolfa“ jsem si přečetl až po jejím 
vydání po sametové revoluci. Když 
jsem se doslechl, že se chystá 
vybudování pomníku rodiny 
Wolfových v lese, pomohli jsme s 
vyklizením prostoru u jejich úkrytu. 
Pomník realizovala firma pana 
Brüknera z Olomouce, která nám 
skautům pomáhala také při obnově 
pomníku padlým v I. světové válce ve 
Staré Vodě. Setkal jsem se panem Dr. 
Karlem Březinou, který byl u začátků 
návštěv studentů z USA. Ta historie je 
tak silná, že se snažím do toho zasvětit 
i naše mladší skauty a skautky. Letos 
jsme pomáhali upravit okolí pomníku 
v lese, vysekali jsme porost ostružin, 
vyhrabali napadené větve, opravili 
můstek přes potok a schody na 
přístupovém chodníku.
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Miroslav Rozkošný

Jan Pečínka (vlevo) s Petrem Denkem u hrobu Jaroslava Haška v Lipnici.
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A od roku 2012 se vždy účastníme 
setkání s americkými studenty při 
jejich návštěvě v Tršicích.

Osud rodiny Wolfových není jediné 
co tě zajímá. Můžeš něco říct o svých 
dalších aktivitách?

Náš oddíl v Čechovicích se podílí na 
každoročních letních táborech a bylo 
jich už 30. První na Horní pile za 
Velkým Újezdem, potom 3 roky 
Olešnice, 3 roky Domašov, Veselíčko, 
Lipová a nyní už dlouho na Slezské 
Hartě. Organizovali jsme se skauty z 
Olomouce zimní závody v běhu na 
lyžích „Memoriál Vládi Tylšara“, 
připravujeme každoročně zimní 
pochod k pramenu Odry, pořádáme 
skautský ples, 30. dubna vždy 
upalujeme skautské čarodějnice na 
Hradisku u Velkého Týnce, v Olomouci 
pořádáme od roku 1995 vždy v 
listopadu mezinárodní setkání 
skautských sběratelů. Již 25 let 
organizujeme akci "Obnova Staré 
Vody" u Libavé, kde zanikla původní 
vesnice, která byla významným 
poutním místem. Pracovali tam s námi 
také skauti z Polska, Francie, USA, 
Kanady, Holandska, Německa, Ruska a 
Slovenska. Navázali jsme také 
kontakty s německými rodáky, kteří 
museli z této oblasti Sudet odejít v 
roce 1946. V roce 1994 jsme poprvé 
vyjeli na skautské jamboree do 
Holandska. A od té doby jsme měli 
naše skauty i na dalších těchto 
světových setkáních skautů v Chile, 
Thajsku, Anglii, Japonsku, Švédsku. Z 
příprav na tyto akce vznikla i má 
skautská přezdívka „Jambo“ . Byli jsme 
na dalších skautských akcích v Polsku, 
Rakousku, Švýcarsku, Německu, 
Ukrajině a na Slovensku. Organizovali 
jsme skautské výměny partnerských 
měst Olomouc a Owensboro z 
Kentucky v USA.

Jaký je dnes zájem mezi mladými 
lidmi o skauting?

Zájem dětí (a jejich rodičů) je o 
skauting velký. Naše středisko má nyní 
registrováno 290 členů. Například do 
oddílu Čechovice nám rodiče vozí děti 
z Hluboček, Grygova, Velkého Týnce. 
Často jsou to děti našich dřívějších 
odchovanců. Přijmutí dalších mladších 
členů brání mnohdy nedostatek 
činovníků (rádců družin a vedoucích 
oddílů). Nárůst členské základny je 
celorepublikový, spolek – Junák-český 
skaut má nyní přes 60.000 členů. 

Čeho si nejvíc ceníš na své 
dosavadní činnosti ve skautu?

Toho, že se nám podařilo obnovit 
oddíl, později celé středisko a že naše 
činnost je tak rozsáhlá. Hlavní a 
podstatná činnost skautů je ve výchově 
mladé generace, která se odehrává na 
týdenních schůzkách v klubovnách, na 
výpravách do přírody, táboření a 
mezinárodních aktivitách.

Naučit děti samostatnosti, 
schopnosti pomáhat jiným a být 
dobrým člověkem. Vždy mě potěší, 
když vidím jak mladí rádcové, vedoucí 
oddílů a další činovníci dokážou 
realizovat naši skautskou činnost.

Jaké máš plány do budoucna?
Teď je aktuální příprava letního 

tábora, oslavy 100 let skautů v 
Olomouci a výprava našich skutů na 
světové jamboree do USA. Obnovení 
skautských výměn s městem 
Owensboro a připravit výměnu se 
skauty z Ekvádoru. V loňském roce 
jsme s nimi navázali kontakty. 
Pokračovat v práci na Staré Vodě a 
postupně předávat skautský štafetový 
kolík svým nástupcům. Moje 
sedmdesátka se blíží.

Děkuji za rozhovor.

Již pojedenácté navštívili američtí 
studenti zapojeni v projektu „Study 
holocaust tour“ Evropu. Jak je již z názvu 
patrné, mladí lidé, kteří se zajímají o 
období holocaustu, navštěvují mnohá 
města a místa, kde se seznamují s historií 
tohoto období. Pravidelně navštěvují 
Berlín, Terezín, Lidice, Prahu, Osvětim, 
Krakov a také Tršice a Zákřov.

Naši obec si vybrali proto, že v rámci 
svého studia čtou „Deník Otty Wolfa“, 
čímž se seznamují s jedním, 
konkrétním osudem člověka, který byl 
holocaustem postižen. Součástí jejich 
cesty je poznávání nejen míst, ale i 
setkávání s pamětníky. Letos nás 
američtí studenti navštívili ve dnech 
13. a 14. dubna. Již tradičně navštívili 
obecní úřad, kde se seznámili s historií 
ukrývání rodiny Wolfových, setkali se s 
pamětníky (sourozenci Oherovi ze 
Zákřova), se skauty oddílu Junák 
Čechovice, ale také jsme spolu zašli na 
hřbitov ke společnému hrobu 
umučených občanů dne 20. dubna 
1945 na Kyjanici, a na místo jednoho z 
úkrytů, v lese na Bělé. Krásným 
zážitkem pro všechny z nás bylo 
setkání studentů s příbuznými 
Jaroslava Zdařila.

Snad i mnozí z nás si najdou v jarním 
období čas a navštíví místa spjatá s 
novodobou historií naší obce a 
připomenou si události II. světové 
války a holocaust.
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AMERIČTÍ 
STUDENTI V 

TRŠICÍCH
Mgr. Milan Mahdal

VÁNOCE V KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE

21.12.2019, 18:00  Vánoční koncert Entuziasté a hosté
24.12.2019, 13:00  Betlémské světlo

Mše svatá
24.12.2019, 22:00  25.12.2019, 9:45  26.12.2019, 9:45


