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Slovo starosty 

PAVEL KOVÁČEK 

 

Vážení spoluobčané, doufám, že jste všichni zdraví a 
zvládáte situaci, která na nás všechny velkým a negativním 
způsobem dopadá. I přes to že celá situace je pro nás 
všechny velmi deprimující, musíme věřit, že stav nouze a 
vládní opatření nebudou mít dlouhého trvání, a že budeme 
moci po skončení této situace opět společně volně žít své 
životy, potkávat se se svými rodinami, chodit do 
zaměstnání, do škol, sportovat, nebo posedět se svými 
přáteli v některé z restaurací v naší obci.  

Proto Vás prosím – dodržujte všechna nařízení, o kterých 
Vás informujeme prostřednictvím našich webových 
stránek, minimálně však základní hygienická pravidla. Tedy 
především mytí rukou vodou a mýdlem nebo použití 
dezinfekce. 

V předchozích týdnech jste obdrželi stolní kalendář s 
tématem „Tršicko – stále stejné, přesto jiné“. Věřím, že se 
Vám kalendář s tímto tématem líbí a rád bych poděkoval za 
spolupráci při zhotovení paní Svrčkové a všem, kteří 

poskytli fotografie k použití do kalendáře. Pokud jste 
kalendář nedostali, můžete si jej po skončení vládních 
opatření vyzvednout na obecním úřadě v Tršicích. 

Další informace o dění v naší obci naleznete v 
následujících článcích našeho zpravodaje, nebo popřípadě 
na našich webových stránkách, kam jsou všechny informace 
průběžně vkládány.  

Doufám tedy, že informace budou pro Vás přínosné a 
zajímavé, a že v dalším vydání našeho zpravodaje Vás již 
budeme moci informovat o tom při jaké kulturní akci se 
společně opět setkáme.  

Na závěr mého úvodního slova Vám přeji pevné zdraví v 
těchto těžkých chvílích, případné negativní výsledky testů, 
klidný přechod z letního času na zimní a děkuji za Váš čas 
strávený přečtením tohoto článku.  — Pavel Kováček, 
starosta obce 
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Informace z obecního úřadu 
PAVEL KOVÁČEK, MARTIN POLÁK 

 

Ani jsme se nenadáli, a už tu máme třetí letošní článek o 
dění na obecním úřadu a celkově v naší obci. Snad vám 
přinese zajímavé informace a dozvíte se něco nového. Pojďme 
na to! 

Letošní jaro bylo nebývale suché a v kombinaci s dalšími 
faktory bylo nutné přistoupit k omezení odběru vody. V 
návaznosti na to začalo vedení obce řešit další způsoby, jak 
do budoucna zajistit bezpečnější zásobování vodou i v 
sušších obdobích. Jednou z akcí je také kontrola stávajícího 
rozvodu pitné vody, která již přináší výsledky — podařilo se 
odhalit a opravit únik vody o síle asi 3 m3 za hodinu, což je 
znatelné. Bohužel máme podezření i na únik ze samotného 
vodojemu jehož oprava bude asi náročnější. Nutno dodat, 
že tyto úniky jsou dlouhodobějšího rázu a nevznikly letos na 
jaře. Jen se během sucha o to více projevily. 

Jako již poněkolikáté v tomto roce vás opět informujeme 
o stavbě nové hasičské zbrojnice. Tentokrát nemáme jen 
dobré zprávy. Stavba pokračuje, nicméně z různých důvodů 
se začíná odchylovat od plánovaného harmonogramu. V 
současnosti intenzivně jednáme s dodavatelskou firmou o 
dalším postupu a tlačíme na co nejrychlejší dokončení 
stavby. 

V minulém článku jsme vás také informovali o opravách 
místních komunikací. Silnice u Malostranských záhumenek 
je již opravena a byla zde položena tenká vrstva asfaltu. 
Situace se znatelně zlepšila oproti předchozímu stavu, 
ovšem není to řešení trvalé. Nejprve je třeba dořešit odvod 
vody v tomto úseku a poté se může vybudovat definitivní 
povrch. Na silnici v Chaloupkách je připraven projekt, ale 
nyní čekáme na proplacení části dotace na hasičskou 
zbrojnici. Připravujeme výběrové řízení a s dokončením 
počítáme do konce dubna 2021. Pokud bude dodavatel 
schopný garantovat kvalitu díla (kvůli klimatickým 
podmínkám), může být dokončeno i dříve. Do konce října 
také počítáme s opravou výtluků v Chaloupkách a poté i v 
dalších částech obce. 

Během léta proběhla rekonstrukce vzduchotechniky u 
školní jídelny – bylo to opravdu potřeba. Původně 
nabídnutá cena 4 miliony Kč se zapojením dotace se nám 

zdála nepřiměřeně vysoká, rekonstrukci jsme tedy provedli 
ve vlastní režii a cena byla nakonec asi 1,4 milionu Kč. 
Máme radost, že pracovní podmínky a komfort se ve školní 
jídelně značně zlepšil. 

Během letošního roku došlo několikrát, během 
přívalových dešťů, k zatopení silnice v Hostkovicích. Příčin 
je několik, ať už je to svažitý terén, zemědělsky obdělávaná 
půda nebo nedobrý stav dešťové kanalizace. Proto jsme 
začali provádět trasování stávající kanalizace v místních 
částech. Na základě tohoto trasování budou pak 
vyhotoveny projekty pro obnovu kanalizace. Dále pak také 
proběhlo jednání se subjekty, které hospodaří na zemědělské 
půdě v okolí Hostkovic a máme přislíbeno, že přizpůsobí 
orbu místním podmínkám. Snad to situaci také zlepší. 

Příští rok na jaře by měla pokračovat výměna elektrického 
vedení a s tím související obnova veřejného osvětlení v 
Tršicích. Tentokrát se bude týkat Hrubé strany a Berku. 
Harmonogram nyní záleží na společnosti ČEZ – my máme 
připraven projekt na osvětlení a nezbývá tedy než čekat na 
upřesnění termínů. Budeme vás informovat. 

Jsme si také vědomi neutěšeného stavu veřejného osvětlení 
ve Vacanovicích. Oslovili jsme firmu, která provádí servis 
osvětlení v našich obcích, aby připravila tři varianty obnovy 
osvětlení – oprava stávajícího, výměna všech sloupů a 
svítidel a nebo solární lampy. Jakmile budeme mít všechny 
podklady, vybereme nejvýhodnější variantu, kterou pak 
budeme realizovat. Určitě vás budeme dále informovat. 

Nakonec se podíváme na výsadbu stromů. Ještě během 
podzimu proběhne výsadba více než 40 stromů jako 
náhrada za pokácené a dále bude příští rok na jaře 
pokračovat výsadba dalších stromů. Na tuto výsadbu 
chceme získat dotaci, která by většinu nákladů na tyto nové 
stromy pokryla. 

Více se nám už dnes do článku nevejde. Doufáme, že se 
Vám článek líbil, informace byly pro Vás užitečné a brzy se 
sejdeme u dalšího článku. 
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Tršické hody 
MARTIN POLÁK 

 

Rok se s rokem sešel a opět tu máme naše hody. Tentokrát 
opravdu výjimečné. Dlouho totiž nebylo jisté, zda se hody letos 
vůbec uskuteční. A rozhodně nebylo snadné vše připravit a 
zařídit. Ale přesto všechno snad můžeme říci – povedly se! 

Jak si jistě umíte představit, naplánovat vystoupení a 
zajistit další kulturní program je třeba s patřičným 
předstihem. Jak ale plánovat několik měsíců předem, když 
neznáte situaci ani pro příští týden? Pořadatelé se úkolu 
nezalekli a podařilo se jim sestavit pestrý a zajímavý program 
– věřím, že si každý přišel na své. Jedním z cílů také bylo, 
aby se hody staly kotvou – ostrůvkem „normálnosti” – v 
současné komplikované situaci. A myslím, že i toto se 
podařilo splnit. Letos se celý hodový program odehrával na 
fotbalovém hřišti, za což patří poděkování sportovcům TJ 
Tršice. V kulturním areálu u zámku momentálně probíhá 
rekonstrukce hasičské zbrojnice a nešlo jej tedy pro akci 
využít. 

Začínalo se již v pátek v podvečer projekcí letního kina. 
Tato nová tradice pátečního letního kina si již získala oblibu 
hlavně u dětí, ale myslím že i rodiče si posezení u filmu rádi 
užijí. K akci samozřejmě patří i občerstvení, které zajistili 
zahrádkáři a bylo z čeho vybírat. Já si dal řízek s chlebem a 
byl jsem naprosto spokojen. Menší nedorozumění nastalo 
jen u filmu pro děti – místo třetího pokračování filmu Jak 
vycvičit draka se promítal první díl. 

Sobota odpoledne již tradičně patřila akci Rockové 
odpoledne a také koncertu duchovní hudby v tršickém 
kostele. Rockové odpoledne jsem měl z první ruky. Jako 
pořadatel jsem vybíral vstupné a viděl všechny vystupující. 
Nutno říci, že většinou zezadu – vstup byl totiž umístěn za 
podiem. To však neubralo na kvalitě vystupujících a celé 
odpoledne bylo moc příjemné. Bohužel jsem se letos 
nemohl zúčastnit koncertu duchovní hudby. Věřím však, 
jsa vybaven zkušeností z let minulých, že návštěvníci si 
odnesli krásný kulturní zážitek. A já si koncert užiji zase 
příští rok. Od 20 hodin pak navazovala taneční zábava, která 
měla také úspěch. Už jen pro netradiční prostředí 
fotbalového hřiště a teplé počasí. 

 

Hlavním dnem hodů byla samozřejmě neděle. Ráno 
mohli zájemci navštívit mši svatou v kostele a poté už ožila 
cesta u paneláků Pod Chrástkou. Není divu, další ročník 
Tršického žabáka začínal v 10 hodin. Soutěžících bylo víc 
než dost a atmosféra na trati často bouřlivá. Soudě dle 
potlesku diváků a zápalu soutěžících byli všichni nadšeni. 
Po vyhlášení výsledků pak už jen zbývalo přesunout se na 
hřiště TJ Tršice, kde probíhal hlavní kulturní program 
letošních hodů. Co říci k hlavnímu programu? Vše 
perfektně připraveno, program pestrý, výborné jídlo z 
kuchyně myslivecké spolku a spousta stánků i atrakcí. 
Věřím, že návštěvníci byli spokojeni. Dále bylo možné 
navštívit i výstavu chovatelů umístěnou taktéž v areálu 
hřiště. 

Souběžně s programem hodů probíhala také výstava v 
obecním muzeu navazující na předchozí výstavu o knihách, 
která byla perfektní. Mrzí mne, že jsem výstavu tentokrát z 
důvodu časového vytížení nemohl navštívit. Snad mi dámy 
z muzea odpustí – příště se polepším. 

Možná jste si – stejně jako já – uvědomili, jak ten čas letí. 
Loňské hody se zdály být nedávno a už máme i po těch 
letošních. Snad si všichni na ně uchováme hřejivou 
vzpomínku a sejdeme se zase napřesrok! Já se určitě těším! 
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Mezinárodní den Země  
BC. LUDĚK BEDNAŘÍK 

 

Mezinárodní den Země – den ve znamení ekologie jsme 
letos oslavili i v Tršicích. V letošním roce jsme se díky 
vládním omezením sešli až v sobotu 16. května, ale to určitě 
nevadí. Důležité je, že jsme svou účastí na akci k oslavě Dne 
Země dali sobě i svému okolí najevo, že nám osud naší 
planety není lhostejný a že máme zájem o její ochranu v 
jakékoliv době a za jakýchkoliv okolností. 

Stejně jako v minulém roce, i tento sběr odpadků proběhl 
nejen v Tršicích, ale také v přidružených obcích, a to ve 
stejném nebo případně individuálním termínu. 
Bezproblémový průběh akcí v přidružených obcích 
zajišťovali zastupitelé obce nebo pověření dobrovolníci. 

Přestože jsme se v Tršicích ráno probouzeli do mlhavého 
sobotního dne, počasí nám nakonec přálo a sběr odpadků 
proběhl za příjemného slunečného dopoledne. V letošním 
roce se posbíralo o poznání méně odpadků nežli v 
předchozím roce. Otázkou zůstává, zda k tomu přispěl 
omezený pohyb osob, který do května platil, nebo zda byla 
tato skutečnost způsobena tím, že jsme jako občané změnili 
své dosavadní negativní návyky a chovali se k naší přírodě 
ohleduplněji. Osobně bych si moc přál, kdyby tím hlavní 
důvodem byla druhá ze zmiňovaných příčin. Znamenalo by 
to totiž, že jsme se posunuli zase o něco dále, že si všichni 
začínáme uvědomovat, jak důležité je chránit naši přírodu a 
žít v čistém prostředí. 

Malým zklamáním byla ne příliš velká účast ze strany 
občanů. Domníval jsem se, že po tak dlouhém období, kdy 
se nebylo možné sdružovat a pořádat kolektivní akce, využijí 
občané této akce k setkání se se sousedy a kamarády. Byla to 
vhodná příležitost se nejen setkat, popovídat si, ale udělat i 
něco pro své zdraví pohybem na čerstvém vzduchu. 

 

Celá akce by také neproběhla, kdyby se nenašli lidé 
ochotní Den Země zorganizovat. Proto bych rád touto 
cestou především poděkoval panu starostovi za personální 
zajištění akce v přidružených obcí, zajištění pomůcek (pytle 
a nové plastové sběrové kleště), pitného režimu a pamlsků. 
Velké poděkování také patří Klubu zahrádkářů, kteří pro 
účastníky akce připravili výborné langoše. 

 

Tím, že jednou do roka společně posbíráme odpadky v 
obcích, by však naše aktivita neměla končit. Vzdělávejme se, 
třiďme odpad a chovejme se k přírodě tak, jak si to zaslouží. 
Ochrana přírody totiž není samozřejmost a už vůbec ne 
jednorázová akce. 

Jménem organizátorů děkuji ještě jednou všem za účast a 
těším se na setkání při dalších akcích. 

A jedna zajímavost nakonec: 

Věděli jste, že? 
V dnešní době se akcí na oslavu Mezinárodního dne 
Země účastní přes miliarda lidí z více než 193 států 

světa. Tento fakt z něj činí největší sekulární svátek, 
který slaví lidé po celé planetě bez ohledu na svůj 

původ, víru či národnost. 
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Den se záchranáři 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE 

 

Ve čtvrtek 24.9. 2020 se na naší škole uskutečnil 
Záchranářský den.  

 

Tým Nadšených moravských záchranářů se celé 
dopoledne věnoval žákům ze sedmých a osmých tříd, se 
kterými v rámci náročného výukového programu probrali 
základy první pomoci a to nejen po stránce teoretické, ale 
hlavně po stránce praktické. Záchranáři se snažili děti 
naučit, jak správně reagovat v případě, že se dostanou do 
situace, kdy bude potřeba jejich pomoc, rychlá a hlavně 
správná reakce. 

Žáci si z tohoto dne odnesli spoustu nových informací a 
zážitků a my se těšíme na další společný den tentokráte pro 
první stupeň. 

Řešení ze strany 7. 

 

 

Dopravní projekt na 2. stupni 
MGR. MARTIN MÁLEK 

Dopravní projekt na 2. stupni jsme si naplánovali  na pátek 25. září 2020. Jeho cílem bylo zopakovat pravidla bezpečnosti na 
silnicích pro chodce, cyklisty i ostatní účastníky silničního provozu. 

 

Bohužel počasí nám nepřálo, takže jsme museli jízdu 
zručnosti nahradit překážkovou dráhou v tělocvičně. Žáci 
procházeli různá stanoviště – dopravní značky, řešení 
křižovatek, zdravovědu, dopravní křižovatky, vybavení kola. 
Na stanovištích se střídaly vždy celé třídy. Na prvním 
stanovišti si žáci společně zopakovali dopravní značky, 
formou testů si pak ověřili, zda si význam značek dobře 
pamatují. Úspěšné řešení testů žáky potěšilo. Na dalším 
stanovišti se žáci seznámili s první pomoci, zopakovali si 
pravidla záchrany lidského života a zkusili si ošetřit zranění. 
Třetí stanoviště bylo v počítačové učebně, kde žáci jako 
správní řidiči „projížděli“ křižovatky. Dopravní situace a 

jejich řešení počítačový program hned také vyhodnotil, 
takže žáci si ihned vyzkoušeli, jak dobře se dokáží orientovat 
i ve složitějších dopravních situacích. Jedno ze stanovišť 
bylo věnováno správné výbavě kola. 

Posledním stanovištěm měla být jízda zručnosti na 
školním hřišti. Jenže počasí se nám nevydařilo a my museli 
improvizovat – v tělocvičně jsme připravili překážkovou 
dráhu a účastníci dopravního projektu museli prokázat 
nejen rychlost, ale také svoji obratnost. Mnozí z žáků si tak 
sami sobě dokazovali, jak jsou na tom se svou tělesnou 
zdatností. 
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Smutný osud mladého tršického rodáka 
MIROSLAV ROZKOŠNÝ 

 

V padesátých letech minulého století bylo v Československu 
popraveno z politických důvodů 196 občanů. Mezi nimi i 
pětadvacetiletý Václav Otčenášek, narozený v Tršicích 26. 
září 1926. Popraven byl oběšením v Olomouci 9. 11. 1951, 
jako jediný politický případ v tomto městě po roce 1948. 

Životní osudy Václava Otčenáška jsou velice pestré, stejně 
tak jako jeho otce Adolfa Otčenáška (v archivech někde 
mylně uváděného jako Očenášek). Podrobně je popsal Petr 
Jirák, archivář Státního okresního archivu v Přerově ve 
Sborníku tohoto archivu vydaném v roce 2017. V 
možnostech Tršického zpravodaje není možné popsat 
všechny životní peripetie otce a syna Otčenáškových, proto 
zmiňme aspoň nejdůležitější údaje z jejich života, jak je autor 
stati P. Jirák vypátral. Otec Adolf Otčenášek se narodil v 
Přestavlkách u Olomouce 17.6. 1893. Za 2. světové války 
byl odbojářem. V roce 1939 se zúčastnil odvozu zbraní z 
vojenského skladiště v Rajnochovicích do úkrytu u později 
popraveného Františka Kapouna v Nenakonicích. Adolf 
Otčenášek utekl přes Polsko na Slovensko, kde podle svého 
prohlášení organizoval nábor do zahraniční armády a 
následný přesun uprchlíků do zahraničí. Po válce byl jako 
četař aspirant vyslán do Francie kvůli výslechům zajatců. V 
roce 1946 si zřídil v Bělotíně opravnu automobilů. 

Alespoň část životopisu Adolfa Otčenáška si lze v 
archivech ověřit. Horší je to u jeho popraveného syna, kde 
jeho osudy v době 2. světové války mají dvě verze. Podle 
první se rovněž zapojil do protinacistického odboje. V roce 
1942 byl totálně nasazen na letiště v Olomouci, kde se 
zapletl do sabotáže a za to byl devět měsíců vězněn 
gestapem, což lze rovněž v archivech doložit. Potom prý 
uprchl do Jugoslávie a v Černé Hoře se zapojil do bojů proti 
nacistickým okupantům, a zde byl raněn. Uzdravil se až po 
válce a byl přidělen jako řidič k jugoslávskému delegátovi, 
který měl na starosti repatriaci zavlečených osob. Na 
podzim 1945 se vrátil do Československa. Podle jiné verze, 
která, jak P. Jirák přiznává, vnáší do Otčenáškova života 
zmatek, Václav Otčenášek republiku vůbec neopustil, 
pracoval a měnil své bydliště na Olomoucku. V každém 
případě je však jisté, že udržoval styk se svým rozvedeným 
otcem, jehož autodílnu chtěl v Bělotíně později převzít.  

 

Bohužel nemáme k dispozici fotografii v lepší kvalitě. 
Pokud by měl někdo z laskavých čtenářů foto v lepší kvalitě, 

budeme moc rádi, pokud nám ji poskytne. 

 

Bělotín se mu však stal osudným, poněvadž se zde 
seznámil se Zdeňkem Knápkem a dalšími společníky se 
kterými plánovali ozbrojené akce proti tehdejšímu 
komunistickému režimu. Nakonec od nich upustili a v říjnu 
1950 se rozhodli i s pomocí zbraní utéct do Německa, což 
pro Václava Otčenáška, jako jediného z pětičlenné skupiny, 
dopadlo tragicky.  

Ostatním se útěk podařil. Při kontrole ve vlakovém kupé, 
vystřelil na pohraničníka Josefa Votípku, kterého však podle 
tehdejšího vyšetřování nezasáhl. Vyskočil z jedoucího vlaku, 
narazil na můstek a dvě hodiny ležel u kolejí v bezvědomí. 
Po probrání začal prchat do lesa, kde poznal, že je u konce 
sil. Došel na nádraží a tam se bez odporu nechal zatknout 
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příslušníky SNB. Po déle než půl roce od zatčení a jistě také 
tvrdých výsleších, při kterých Otčenášek prozradil své 
přátele a známé, kteří o jeho plánovaném útěku aspoň 
věděli, se konal 25. - 26. 7. 1951 soud. Václavu Otčenáškovi 
vyměřil trest nejvyšší. Ostatních šest obdrželo tresty vězení 
od jednoho do pětadvaceti let. Trestu neušel ani Josef 
Konvičný, kamarád Václava Otčenáška, kterému se hranice 

podařilo překročit, ale po pěti letech pobytu v cizině se na 
výzvu a slib beztrestnosti od prezidenta Zápotockého vrátil. 
V roce 1956 ho však soud odsoudil k osmnácti letům vězení 
(v roce 1962 byl podmíněně propuštěn). 

 

 

 

Znáte KenKen? 
MARTIN POLÁK 

 

Milovníci luštění, hlavolamů a Sudoku, zbystřete! Znáte 
KenKen? Jedná se o hru částečně podobnou již zmiňovanému 
Sudoku, ale samozřejmě odlišnosti tu jsou. 

Jedná se o matematický kvíz, který vytvořil japonský učitel 
matematiky Tetsuya Miyamoto (宮本 哲也). Účelem je 
vyplnit čísly všechna políčka ve čtvercové hrací ploše. Cíl 
hry je tedy podobný jako u hry Sudoku. Ovšem postup, jak 
tohoto cíle dosáhnout, je jiný. Platí, že každé číslo může být 
v řádku nebo sloupci pouze jednou. Dále jsou čísla 
uspořádána do skupin a v levém horním rohu skupiny čísel 
je menším písmem napsán výsledek a operace. Vaším 
úkolem je vyplnit jednotlivá čísla ve skupině tak, aby z nich 
pomocí dané operace vzniknul potřebný výsledek. 
Samozřejmě při zachování podmínky, že každé číslo může 
být v řádku nebo sloupci pouze jednou. 

 

Jak vidíme na obrázku, skupinu tvoří políčka se dvěma 
čísly. Požadovaný výsledek je 1 a operace -. Můžeme tedy 
vyplnit například 1, 2 nebo 2, 1, protože 2 - 1 = 1 (jak vidíte, 
na pořadí čísel tady nezáleží - musí nám sedět do tabulky). 
Dále postupujeme obdobně až do vyplnění všech polí. 
Oproti Sudoku si u tohoto hlavolamu procvičíte i základní 
matematické operace. Na dalším obrázku vidíte zadání 
jednoduchého příkladu a můžete ho zkusit vyřešit 
samostatně (řešení na straně 5). 

 

Oficiální webová stránka pro puzzle KenKen je na adrese 
https://www.kenkenpuzzle.com/. Bohužel je stránka 
poměrně hodně zamořená reklamami a není tedy moc 
použitelná. Existují oficiální verze pro chytré mobilní 
telefony, které můžete stáhnout na 
https://www.kenkenpuzzle.com/store/mobile. Také je 
možno koupit i tištěné knihy, kde jsou k dispozici desítky / 
stovky připravených hlavolamů. Pokud tedy nebude zrovna 
mít co dělat, můžete si zkusit trošku lámat hlavu. Přeji Vám 
hodně úspěchů při luštění. 

 

 

https://www.kenkenpuzzle.com/
https://www.kenkenpuzzle.com/store/mobile
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Bankomat 
MARTIN POLÁK 

 

Jak možná víte, snažíme se vyjednat podmínky pro 
umístění bankomatu v naší obci. 

 

Po úvodním kole jednání s bankami bylo jasné, že žádná z 
bank nemá zájem na vlastní náklady umístit v naší obci 
bankomat. Další možností je tedy umístění bankomatu 
společností, která zajišťuje jejich provoz. Ovšem na náklady 
obce. Prvotní nabídka by znamenala roční náklady pro obec 
více než 180 000,- Kč. Po dalších jednáních se částka snížila 
asi na 175 000,- Kč za rok. 

 

Chceme Vám dát možnost se k tomuto tématu vyjádřit. 
Na stránkách obce je připravena anketa, kde můžete 
hlasovat zda má smysl platit ročně částku 175 000,- Kč za 
provoz bankomatu nebo zda by bylo lepší peníze využít 
jinak. Pro ty z Vás, kdo nemáte možnost hlasovat na 
internetových stránkách obce jsme připravili možnost 
hlasovat i pomocí lístku. Stačí jej odstřihnout z této stránky, 
vyplnit a vhodit do hlasovací krabice (budou připraveny v 
obchodě u paní Šimečkové a v prodejně COOP – Jednota). 
Hlasovat můžete do konce listopadu 2020. 

 

––✄––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Chcete umístit v Tršicích bankomat (roční náklady pro obec 175 000 Kč)? 
 

 

▢ ANO, chci bankomat za 175 000 Kč ročně. 
 
▢ NE, peníze (175 000 Kč ročně) se využijí jinak. 
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