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Slovo starosty 
PAVEL KOVÁČEK 

 

Vážení spoluobčané, milí sousedé, zimní období nás 
pomalu opouští a bohužel bez větší sněhové nadílky a to ani 
v období vánoc. Doufám, že příští zima nebude stejná jako 
ta poslední a že naše děti ještě zažijí takové vánoce, jako jsme 
zažívali my starší a že i půda a stromy si budou moci 
pořádně odpočinout. Odborníci říkají, že taková zima už 
nebude, ale já věřím, že se ve svých tvrzeních mýlí, a že nás 
příroda opět překvapí svojí nepředvídatelností. Letošní 
zimu máme tedy téměř za sebou a můžeme se připravovat 
na svěží jarní počasí, které přinese pro některé, pouhý úsměv 
na tváři, pro jiné začátek prací na zahrádkách a zahradách a 
pro ostatní zase jiné aktivity spojené s tímto ročním 
obdobím. Věřím, že jsme všichni připraveni a můžeme 
společně přivítat jaro, i když v těchto dnech v poněkud 
omezeném prostoru.  

V tomto vydání Vás budeme opět informovat o tom co se 
v naší obci děje a co připravujeme v tomto roce realizovat, 
avšak především bych na Vás chtěl apelovat, abyste sledovali 
situaci s šířením nového typu koronaviru Covid-19 a 
dodržovali zásady základních hygienických pravidel, jako je 

mytí rukou, zakrývání si úst při kýchání, nebo kašlání 
kapesníkem, nedotýkat se obličeje neumytýma rukama! 
Používejte ochranné prostředky jakou jsou roušky, 
respirátory, nebo rukavice! Zároveň Vás vyzývám, abyste 
dodržovali nařízení vlády ČR, o kterých Vás 
prostřednictvím úředních desek a sociálních sítí 
informujeme. Je jasné, že strach z infekce má každý, vždy je 
však zapotřebí přistupovat k problému zodpovědně a s 
rozumem a zbytečně nevystavovat sebe ani své okolí 
případnému nebezpečí nákazy. Například tím, že budete 
používat ochranné prostředky, nebo tím že při zhoršeném 
zdravotním stavu zůstanete ve svých domovech, popřípadě 
svůj zdravotní stav budete konzultovat se svým praktickým 
lékařem. 

V případě Vašich dotazů jsme rovněž připraveni Vás 
informovat o situaci, popřípadě Vás odkázat na patřičné 
instituce, které jsou na tuto problematiku specializované.   

Vývoj situace s pandemií má bohužel dopady i na náš 
kulturní život – všechny kulturní akce, které byly 
naplánovány do konce dubna, se ruší. Postihlo to například 
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vítání jara, výstavu zahrádkářů, divadelní vystoupení, které 
připravila kulturní komise a v neposlední řadě také pietní 
vzpomínka na Zákřově, která se měla konat 26. 4. 2020. O 
dalších akcích se bude rozhodovat s ohledem na vývoj 
situace v ČR. Věřím ale, že všechny akce, které nebudou 
realizovány v plánovaných termínech, budou realizovány v 
nejbližších možných termínech, po ukončení vyhlášeného 
stavu nouze, nebo nejhůře v následujícím roce.  

Ačkoliv je to situace, která není nikomu z nás příjemná, 
jsem přesvědčen, že rozhodnutí, na základě kterých byly 
akce zrušeny chápete a respektujete, a že se budeme všichni 
těšit na společná setkání při kulturních akcích po skončení 
mimořádných opatření.  

V souvislosti s šířením koronaviru a vyhlášenými 
opatřeními, bych chtěl s celého srdce a s velkou pokorou 
poděkovat všem, kterým není lhostejná situace v naší zemi a 
nezištně nabízí svou pomoc těm, kteří ji mohou potřebovat. 

Je skvělé vědět, že jsou u nás lidé s dobrým srdcem a že jich je 
tolik. Všem, kteří nabízí pomoc, nebo už jakkoliv pomohli, 
jménem všech obyvatel v naší obci a určitě nejen jménem 
jich, ze srdce DĚKUJI! 

Závěrem bych Vám prostřednictvím tohoto vydání 
popřál klidnou mysl, nejen při pobytu v domácím prostředí, 
velkou dávku štěstí, a hlavně hodně zdraví bez žádných virů 
či koronavirů. Buďte zodpovědní a ohleduplní sami k sobě, 
ke své rodině, kamarádům, sousedům a celému blízkému 
okolí. Neztrácejte důvěru v lepší časy, protože společným 
úsilím zcela jistě nastanou. 

Buďte zdrávi! 

S přátelským pozdravem a přáním klidných dní, 

Pavel Kováček 

starosta obce Tršice 

 

Informace z obecního úřadu 
PAVEL KOVÁČEK, MARTIN POLÁK 

Článek byl psán ještě v době před zavedením mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Jelikož je jisté, že tato 
situace bude mít dopad na ekonomiku, je možné, že některé plány budou muset být přehodnoceny. Věřme, že ekonomické dopady na 
naši obec budou co nejmenší. 

Jeden z problémů k řešení je stav komunikací po výstavbě 
vodovodu v okolních obcích. Jedná se zejména o poškozené 
vozovky v Přestavlkách, Lipňanech a na Zákřově. 
Komunikace často nebyly v ideálním stavu ani před 
výstavbou, bohužel však dodavatelská firma, minimálně 
některé úseky, do původního stavu neuvedla. Protože se 
pomalu blíží konec záruky na tyto stavební práce, musíme s 
dodavatelem řešit reklamace. Starosta obce již kontaktoval 
zástupce dodavatelské firmy a vyvolal jednání o provedení 
oprav. 

Po upozornění od občanů (děkujeme) a vyhodnocení 
situace jsme se rozhodli vyměnit odpadkový koš na náměstí 
v Tršicích mezi Radnicí a obchodem. V tomto místě 
prochází asi nejvíc lidí a také si často kupují v obchodě různé 
sladkosti, nápoje apod. Často v plastových obalech. Je 
škoda, že tyto tříditelné odpady končí v koši na směsný 
odpad. Nově tedy bude možnost vhodit odpady do koše na 
tříděný odpad. Věříme, že tuto možnost budete využívat. 

V letošním roce si připomínáme 75. výročí konce 2. 
světové války. Její konec si právě v našich obcích vybral 
nemalou daň. Bohužel současná situace s šířením pandemie 
koronaviru a s tím související karantenní opatření nám 
nedovolí si tyto události připomenout v obvyklém termínu. 
Věříme však, že bude příležitost po skončení těchto 

mimořádných opatření. O podrobnostech budete 
informování. 

Vláda nám připravila „dárek“ v podobě úpravy DPH na 
vodu odebíranou z vodovodu. Problémem je, že tato změna 
je platná od 1. 5. 2020. Pro nás to tedy znamená buď provést 
odečty a vyúčtování dvakrát – což je zbytečná zátěž jak pro 
nás na obecním úřadě, tak i pro vás – plátce. Z tohoto 
důvodu budou odpočty provedeny dvakrát jen u velkých 
odběratelů (a plátců DPH) a pro běžné odběratele 
provedeme odečet až během měsíce dubna. 

Pokračuje i akce výstavba hasičské zbrojnice. Skončilo 
výběrové řízení na dodavatele stavby, kde se přihlásili 3 
zájemci. Nyní běží termín na dodání všech potřebných 
dokumentů a v nejbližších dnech (psáno 2. 3. 2020) bude 
vybrán vítěz řízení. Se zahájením akce počítáme do konce 
března, ovšem mohou nastat i komplikace – například 
pokud by se neúspěšný uchazeč odvolal. Věříme však, že vše 
proběhne bez problémů. 

Během letošního roku chceme opravit zbytek silnice v 
místní části Chaloupky, kde již v některých místech povrch 
vozovky silnici příliš nepřipomíná. Pokud to dovolí finance, 
rádi bychom taky vyřešili přijezdovou cestu na 
Malostranské záhumenky, kde je situace také téměř 
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neúnosná. Pokud letos finance na tuto akci nezůstanou, 
bude se tato komunikace řešit v příštím roce. 

Jaro je už za dveřmi a chystáme tedy i výsadbu stromů a 
dalších dřevin. Prioritně by měly být vysazeny v lokalitě 
kolem sochy žáby, kde byly odstraněny nebezpečné stromy, 
a také kolem nového dětského hřiště pod paneláky. V 
nejbližší době by měla být k dispozici studie, kterou budete 
mít k dispozici zde na stránkách Tršického zpravodaje nebo 
v papírové podobě na obecním úřadě. Dále je naplánována 
výsadba asi 80 stromů uvnitř obce Tršice (v takzvaném 
intravilánu). Nadále bude pokračovat údržba přestárlých a 
nebezpečných dřevin, které byly vybrány loni. Začíná také 
výsadba 2500 stromů v obecních lesích náhradou za stromy, 
které musely být pokáceny kvůli napadení kůrovcem. 

První fáze kladení elektrických kabelů ČEZ do země se 
blíží k závěru. Druhá fáze, která bude navazovat na první, se 
bohužel z důvodu vytíženosti zhotovitelských firem 
posouvá nejdříve na rok 2021. Žádné závazné datum 
nemáme bohužel k dispozici, ale jakmile budeme mít 
aktualizované informace, dáme vám vědět. 

V minulých měsících také proběhla jednání s bankovními 
i nebankovními subjekty o možnosti umístění bankomatu v 
naší obci. Z jednání vyplynulo, že žádný z bankovních 
domů nemá zájem umístit bankomat v místech, kde se nedá 
předpokládat příliš velký zájem občanů. Navíc se v 
posledních letech poměrně hodně rozšířily bezhotovostní 
platby a o služby bankomatů je obecně menší zájem. 

Nicméně máme nabídku na umístění bankomatu, kde by 
obec hradila náklady na provoz. Nejsme si úplně jisti 
smysluplností takové investice, proto bychom rádi v 
nejbližší době uspořádali anketu a rádi bychom znali i názor 
vás – občanů. 

V první polovině roku bychom rádi zjistili skutečný stav 
dešťové kanalizace v centru Tršic – kolem kostela, u 
prodejny Coop. Víme, že není v dobrém stavu, ale 
potřebujeme znát skutečný stav, aby bylo možno 
naplánovat způsob provedení opravy. Se stavem dešťové 
kanalizace souvisí také propad části vozovky u kanálové 
vpusti na křižovatce u cukrárny. Tento problém byl hlášen a 
oprava urgována u Správy silnic Olomouckého kraje (jedná 
se o krajskou komunikaci a oprava je v jejich kompetenci), 
byl přislíben termín opravy do konce měsíce února 2020, 
což se, jak víme, nepodařilo. Budeme se i nadále snažit 
zajistit opravu co nejdřív. 

Minule jsme vás informovali o problémech s vozidly, která 
používá pracovní četa. Díky šikovnosti zaměstnanců 
pracovní čety se podařilo opravit starší vozidlo – multikáru 
– a tím zajistit provozuschopnost snad minimálně pro 
letošní rok. Dobrá práce! 

Přejeme vám – v rámci možností – jaro plné energie a 
pohody i v této komplikované situaci a věříme, že brzy bude 
lépe. Budeme se těšit zase příště. 

 

Likvidace použitých jedlých olejů a tuků z domácností 
VLADIMÍRA VYBÍRALOVÁ 

Vážení spoluobčané, jak jste si určitě všimli, do tzv. „hnízd na tříděné odpady“ nám přibyly nádoby zelené barvy s oranžovým 
víkem, které slouží k likvidaci použitých jedlých olejů a tuků z domácností. 

Tuky a oleje nepatří do kanalizace! Po ochlazení 
odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu 
a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních 
systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v 
přečerpávacích jímkách a nádržích, kdy dochází k ochlazení 
tuků a k ucpání čerpadel a to z důvodů obalení spínacích 
plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, 
tím vzniknou mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn 
kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v 
odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu 
(prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní 
prostředí pro výše uvedený problém. 

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a 
tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, 

je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později 
havarijní stav na domovní kanalizaci a ta bude 
neprůchodná. 

S tuky a oleji po smažení se již nakládá jako s 
obnovitelným zdrojem. Proto Vás vyzýváme ke 
shromažďování těchto tuků do uzavřených PET lahví a 
ukládání do výše uvedených separačních nádob. 
Uzavřenými PET lahvemi předejdete vylití oleje do nádoby 
a jeho znehodnocení. 

Do nádoby patří: použité jedlé oleje a tuky z domácností ( 
např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky…) 

Do nádoby nepatří: technické oleje (převodové, 
motorové, tlumičové…) 
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Výukové programy – Prevence rizik v kyberprostoru a 
závislostí na elektronice 

MGR. RADKA MAŠATOVÁ 

Dne 17. 2. navštívil naši školu s programy zaměřenými na 
prevenci rizikového chování lektor vzdělávací společnosti e - 
DUHA, se kterou jsme již v minulosti měli dobré 
zkušenosti. Pro žáky 1. a 2. třídy byl určen program 
Kamarádi online, žáci třetího čtvrtého a pátého ročníku 
prošli programem s názvem YouTube a Youtubering a 
konečně žáci sedmé a osmé třídy navštívili program Svět 
digitálních her a jeho rizika. Během programů se žáci 
seznamovali se všemi riziky, která číhají na každého uživatele 
internetu, zvláště na děti. Poučili se o závislostech, zjistili 
jaké zdravotní problémy mohou mít ti, kteří tráví příliš 

mnoho času na počítači, mobilu nebo tabletu. Mluvilo se 
také o zneužívání dětí na síti k trestným činům. Přednášky 
byly velmi zajímavé, žáci se zapojovali do diskuze, kladli 
otázky, byli aktivní. Mnozí však také připustili, že se chovají 
v této oblasti neopatrně nebo to přehánějí s „pobytem“ na 
síti. Jsme rádi, že jsme mohli žákům zprostředkovat další 
programy tohoto typu, sami však nejsme schopni v této 
oblasti zvládnout vše. Záleží především na rodičích, jaká 
pravidla používání elektroniky doma nastolí a zda se svými 
dětmi o problémech kyberprostoru mluví. 

 

Centrum Semafor 
MGR. EVA ŽUNDÁLKOVÁ 

 

Jaro už nám pomalu klepe na dveře a všichni se těšíme na 
pobyt venku. Děti vytáhnou své koloběžky, inline brusle, 
jízdní kola a nová dopravní sezóna může začít. Dopravní 
statistiky bývají ale každým rokem děsivé, a proto i my ve 
škole varujeme a vyzýváme všechny k opatrnosti a 
pozornosti. Aby byl pohyb dětí vždy bezpečný, s tím nám 
pomáhá i Centrum Semafor z Olomouce. Žáci 1. třídy 
absolvovali ve čtvrtek 5. března dvouhodinovou výuku 
dopravní výchovy. 

Děti si nasadily barevné vestičky a rázem se z nich stali 
chodci, cyklisté i autíčka a chůzí si zkoušeli různé dopravní 

situace. Tento způsob výuky děti bavil a sami se hlásili do 
rolí účastníků silničního provozu. Natrénováno mají před 
novou sezónou dost, tak jim popřejme vždy šťastný návrat 

 

Dětský maškarní bál 
DANIELA NUCOVÁ 

V sobotu 18. ledna 2020 od 14 hodin se tršický sál zaplnil                       
dětmi. Za doprovodu hudby děti nejen soutěžily, tancovaly               
a obdivovaly své nebo ostatní masky, ale přály si i mít štěstí v                         
tombole. 

Ta byla opět bohatá, proto děkujeme všem, kteří do                 
tomboly přispěli. Pozorovat napětí a rozzářené oči všech               
dětí, kteří sledují své lístečky, jestli právě ten jejich bude                   
výherní, je nepopsatelné. Protože ne všem se podařilo vyhrát                 
nějakou cenu, obdarovaly jsme všechny nějakou maličkostí. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na                 
přípravě, realizaci i úklidu. Bez VÁS by tento maškarní bál                   
nebyl. 
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Ples SRPŠ v Tršicích 
MGR. MARTIN MÁLEK 

 

V pátek 17. ledna 2020 se konal v Tršicích již tradiční ples 
SRPŠ, který vždy zahajují žáci vycházejícího ročníku 
slavnostní polonézou. Letos je posílila i jedna žákyně z osmé 
třídy. Polonéza se všem líbila a jako každý rok vystoupení 
našich žáků přilákalo do sálu spoustu lidí, především z řad 
rodičů a příbuzných. Všichni tanečníci již byli připraveni 
dávno před začátkem plesu, dívky v krásných bílých šatech, 
chlapci v bílých košilích a v tmavých kalhotách. Ještě 
poslední zkouška před vystoupením, troška nervozity a ples 
mohl být zahájen. Polonéza, roztančení a tanec s rodiči 
zvládli tanečníci bez chybičky. Všichni mohli být spokojeni.  

Ples byl zahájen, občerstvení bylo zajištěno, tombola byla 
bohatá,….i ten letošní ples se vydařil.   

 

Od zrníčka k chlebu 
ING. STANISLAVA HALÍŘOVÁ 

V pátek, 24. ledna 2020 navštívila naši školku paní Pacovská ze sdružení Děti na větvi s programem „Od zrníčka k chlebu“. 
Program pro děti mateřských škol byl připraven na necelé dvě hodiny a během něj si děti nejen užily spoustu zábavy, ale také se 
dozvěděly plno zajímavých a nových věcí o tom, jak to s tím zrníčkem vlastně je. 

 

V úvodu programu děti slyšely pohádku Kuřátko a obilí. 
Před sebou měly ukázky klasů obilovin a mohly tak hned 
názorně vidět, jak který druh obilí vypadá. Paní Pacovská 
měla připraveny i zrníčka jednotlivých obilovin a děti tak 
zkoumaly nejen tvar, ale také barvu a velikost. Názvy se 
učily a pomocí vytleskávání slabik nová slova opakovaly. 

Další krok byla příprava pole a ukázky prací jako za 
starých časů, tj. bez pomoci zemědělské techniky a elektrické 
energie. Děti zkoušely pohybovou nápodobou všechny 
úkony potřebné pro to, aby ze zrníčka nakonec byl hotový 
chleba. Dokonce si i mohly prohlédnout cep a zaťukat na 
něj, z jakého je pevného dřeva. 

Pak nastala nejzábavnější část programu a tou dozajista 
byla příprava těsta na pečení chleba. Děti byly rozděleny do 
skupin a obě skupinky dostaly svoji mísu a velkou vařečku. 
Postupně odměřovali suroviny a sypaly je do misek, 
promíchávaly vařečkou. Všechno si bedlivě prohlížely a měli 
možnost porovnat i odlišnost mezi moukami – do našich 
ukázkových chlebů byla použita špaldová a žitná. Všichni se 
střídali a tato práce je moc bavila. 

 

Pak už jen zbývalo vymazat formy a těsta do nich přelít, 
zakrýt alobalem a odnést na pečení. Děti si pak mohly ještě 
vymalovat koláče a perníčky na obrázku a na chleba si 
počkat. 

Domů každý dostal kousek na ochutnání a také vytištěný 
recept, aby mohly doma vyzkoušet i maminky nebo 
babičky. Dobrou chuť! 
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Jde to! 
MARTIN POLÁK 

Říká se, že když se chce, všechno jde. O absolutní platnosti tvrzení bychom sice mohli pochybovat, ale vůle a chuť něco udělat 
nám pomáhá překonat spoustu překážek a problémů. Pojďme se podívat do Přestavlk, kde to opravdu jde. 

Na podzim roku 2019 začala rekonstrukce pomníku 
obětem I. světové války v Přestavlkách. Rekonstrukce se 
týkala pouze samotného pomníku. Iniciativou 
přestavlckých občanů, kteří nabídli provést práci bezplatně, 
došlo i k obnově oplocení, jež bylo již také poměrně 
zchátralé. Podobně pak probíhá i obnova pomníku obětem 
II. světové války, kde opět občané bezplatně přiložili ruku k 
dílu. 

 

„Je obdivuhodné, že se stále najdou lidé, kteří neváhají 
obětovat volný čas a udělají něco nezištně pro svou obec“, 
říká Pavel Kováček, starosta obce. „Za to jim patří jménem 
vedení obce velké poděkování”, dodává. Poděkování patří 
všem, co se na realizaci podíleli. Jsou to pánové Josef Peřina, 
Jiří Černý, Ing. Karel Trávníček, Jan Pospíšil, Jan Elsner, 

Tomáš Teimer, David Zamykal, Petr Zamykal ml. a Petr 
Zamykal st. Zvláštní poděkování patří panu Tomáši 
Rabelovi za zajištění nových sloupů k vlajkám u pomníku 
obětem II. světové války. A nemůžeme zapomenout ani na 
pana Josef Baldermanna, který se, kromě samotných prací, 
podílel také na organizaci akce. Občané z Přestavlk by 
naopak rádi poděkovali obci za zajištění stavebního 
materiálu a věří, že i v budoucnu budou moci přispět k 
zvelebení obce. 

Dokud budou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni udělat 
něco pro ostatní i bez nároku na odměnu, myslím, že to s 
námi není zas tak zlé. Přijeďte se podívat do Přestavlk sami – 
jaro už je snad za dveřmi a na kole to máte kousek! 

 

 

Masopust v Tršicích 
MGR. MILAN MAHDAL 

 
V tomto roční období se můžeme v celé Evropě i jinde (tedy v různých částech světa, kde žijí křesťané) setkat s různými 

masopustními, karnevalovými, fašankovými, ostatkovými průvody a oslavami, kterými si lidé připomínají končící dobu plesů, 
bálů, zábav a nástupem postní doby, tedy 40 dní před Velikonocemi. Předělový den se nazývá Popeleční středa, kdy je věřícím 
udělován tzv. „popelec“ a obrazně si tak připomínají si, že zde dnes jsou, žijí svůj život, svoje starosti, radosti, a zítra to již nemusí 
být pravda, a všechno může být jinak. 

 

 

Víte, že Tršický zpravodaj můžete číst i na internetu? Stačí si otevřít adresu www.trsice.cz/zpravodaj. 

http://www.trsice.cz/zpravodaj


Tršický zpravodaj  |  1/2020 
7 

 

I my jsme se v Tršicích v sobotu 22. února vypravili do 
ulic naší obce, abychom navštívili známé a přátele, zahráli 
jim a zazpívali si s nimi. Za naši návštěvu jsme byli bohatě 
pohoštěni a obdarováni. Děkujeme všem, kteří se akce 
zúčastnili (pořadatelé, dobrovolníci v průvodu, občané, 
kteří nám otevřeli) a těšíme se na další shledání v roce 2021. 

Vybrané peníze byly předány kulturní komisi a budou 
použity na akce pro děti (Dětský den, čarodějnice aj.) 

  

PS: Víte, že akce Masopustní průvod proběhl v Tršicích 
již po osmnácté? 

 

Za vtip málem do kriminálu 
MIROSLAV ROZKOŠNÝ 

Na období  třídního boje po tzv. vítězném únoru v roce 1948 doplatilo hodně lidí také na Tršicku. Podrobněji o tom napsal 
před třemi lety zesnulý Jan Přidal z Vřesovic na Prostějovsku ve své drobné publikaci nazvané Konec selského stavu na 
Olomoucku. 

 

V Hostkovicích byl v té době nejvíc postižen Zdeněk 
Böhm, podle tehdejšího politického a soudního 
škatulkování kulak a továrník, i když byl jen majitelem malé 
dílny na zpracování ovoce. Už brzy po únoru 1948 až do 
roku 1960 prodělal řadu policejních výslechů a na lavici 
obžalovaných vyslechl několik tvrdých soudních 
rozhodnutí, od ztráty majetku, vystěhování z rodné obce až 
po jedenáctiletý trest odnětí svobody. Z dnešního hlediska 
to byly některé důvody pro které byl vyslýchán policií a 
vláčen před soudy spíš směšné než vážné.  Například to byla 
jeho snaha o založení zemědělské strany. Cituji z rozhodnutí 
soudu: „Pro trestný čin velezrady podle 78 odst. 1 tr. zák., 
spáchaný tím, že od roku 1951 do roku 1959 jako kulak z 
třídního nepřátelství zúčastňoval se nepravidelně schůzek 
ilegální protistátní organizace v Národním domě v 
Olomouci, vedené a organizované Dr. Ing. Ladislavem 
Kameníčkem, jimž byl pověřen vykonávat funkci zástupce 
vedoucího skupiny, společně s ním projednával v letech 
1951 - 1955 na schůzkách v Moravské Loděnici a ve 
Veselíčku organizační otázky nové zemědělské strany a 
vůbec otázky zemědělství po předpokládaném zvratu 
státního zřízení ...“ Spolu se Zdeňkem Böhmem byl v tomto 
soudním procesu odsouzen také Vojtěch Sýkora z 
Vacanovic na 5,5 roku odnětí svobody a dalších deset 
obžalovaných od jednoho do dvanácti roků. Mimo snahy 
založit novou zemědělskou stranu, soud Z. Böhmovi do 
obžaloby ještě přidal jako přitěžující okolnost poslech tzv. 

štvavých zpráv zahraničního rozhlasu. V obou případech 
tedy obvinění z dnešního hlediska spíš směšná než vážná. 

 

Když byl už brzy po únoru 1948 Z. Böhm předvolán k 
soudu, byl předmětem jeho soudního líčení vyloženě jen 
vtip. O tom se můžeme dočíst v soudních protokolech, 
které se zachovaly ve Státním okresním archivu v Olomouci. 
Cituji ze soudního protokolu ze dne 21. 10. 1949: „Zdeněk 



Tršický zpravodaj  |  1/2020 
8 

Böhm dne 24. 5. 1949 v Tršicích za rozhovoru s Aloisem 
Branžovským, Karlem Zapletalem a Antonínem Šplíchalem 
řekl anekdotu, že matky nesmějí kojiti své děti, protože 
člověk nesmí být vysáván člověkem.“ Okresní soud v 
Olomouci Zdeňka Böhma osvobodil, protože léta krutých 
soudních rozhodnutí měla teprve přijít. V jeho případě už v 
roce 1950, kdy byl soudem zbaven majetku a spolu s 
rodinou vystěhován z obce. Nové bydliště pak nalezl u 
příbuzných na Veselíčku. V tehdejších politických 
poměrech jen těžko hledal zaměstnání, protože byl všude 

osobou nežádoucí. V krátké době jich vystřídal sedm, od 
řidiče nákladního auta a sanitky až po profesi cestáře, když 
mu byl odebrán řidičský průkaz. Léta svého věznění prožil 
na různých místech – v Leopoldově, Borech a Valdicích. Do 
důchodu mohl odejít až ve svých sedmdesáti letech. V roce 
1990 byl Zdeněk Böhm Krajským soudem v Ostravě 
rehabilitován. Toho se však nedožil. Zemřel v roce 1988 ve 
věku osmdesáti tří let. 

Možná stojí za to vysvětlit, jak je to vlastně s příjmením Zdeňka Böhma / Béma. Bylo to prý tak, že farář, místo otcového Bém mu 
napsal při křtu do matriky příjmení německy a teprve dost později až žil na Veselíčku si jméno nechal změnit na otcovo Bém. 

 

Kočárky a panenky v muzeu 
MARTIN POLÁK 

V adventním čase roku 2019 byla pro všechny zájemce připravena v obecním muzeu výstava kočárků a panenek. Otevřeno bylo 
každý pátek a navíc ještě mimořádně den před Štědrým dnem, tedy 23. prosince. Měli jste tedy dostatek příležitostí výstavu 
navštívit. A pokud jste tak učinili, rozhodně jste neprohloupili. 

 

Na výstavě jste se mohli seznámit jak s panenkami a 
kočárky pro panenky, tak i s „opravdovými“ kočárky pro 
děti z nichž nejstarší byl dokonce z konce 19. století!  

 

Exponáty byli vkusně naaranžované a paní průvodkyně 
podávaly s úsměvem zajímavý výklad. Viděli jste například 

někdy kočárek pro panenky potažený hadí kůží? A co třeba 
kočárek pro dítě, který byl tažen psem? Myslím, že dnes už 
bychom si to nejspíš z bezpečnostních důvodů nedovolili, 
ale o to zajímavěji z dnešního pohledu působí. K vidění pak 
byly ve vitrínách ještě další hračky, které doplňovali hlavní 
zaměření výstavy. Samozřejmě jste si také mohli 
prohlédnout většinu exponátů, které jsou v muzeu 
umístěny trvale, jako například místní kroje nebo sokolský 
kroj. 

 

 

Inzerce 

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale i další: hudební,               
divadelní, reklamní...). Můžete volat, prozvonit (zavolám           
zpět), případně sms nebo email. 704404825,           
strapec1@email.cz 
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