
Slovo starosty 
PAVEL KOVÁČEK 

V ážení spoluobčané, milí sousedé! I přes to, že 
nás Covid 19 trápí více jak rok a již je patrná 
únava ze všech opatření a nařízení, které nám 

vláda předkládá. I tak sluníčko krásně svítí a doufám, že 
tak jako mně, i Vám dodává spoustu energie do života. 
Pokud tedy zrovna nesněží! 
O dění v obci a místních částech se tradičně dočtete v 
dalších článcích tohoto zpravodaje, avšak rád bych Vás 
v úvodu seznámil s obecnými informacemi a plánem v 
letošním roce. 
Hasičská zbrojnice je dokončena a do konce dubna by 
mělo být vystaveno kolaudační rozhodnutí. S ohledem 
na situaci nejsem schopen říci, kdy proběhne slavností 

předání naší jednotce SDH, se kterými nyní domlouvám 
nákup a doplnění vybavení, ale věřím, že to bude možné 
v letních měsících a za účasti veřejnosti.  
Sociální bydlení je ve fázi příprav výběrového řízení na 
dodavatele s předpokládaným zahájením stavby na 
začátku června (nejpozději). Dokončení stavby je 
plánováno na konci roku 2021. 
Komunikace „Pod Chrástkou“ je ve fázi zhotovení 
projektové dokumentace, která bude použita při žádosti 
o dotaci. Našim cílem je rekonstruovat komunikaci v 
tomto roce. Pokud ovšem nenastanou jiné 
nepředvídatelné komplikace. 
Komunikace ve všech místních částech – na základě 
zaslané žádosti o odstranění nedostatků v rámci 
stavební akce „Skupinový vodovod“, ve které běží 
záruční doba, obdržíme v následujících dvou týdnech 
vyjádření k reklamaci a návrh řešení pro opravu všech 
výtluků a propadlých částí komunikací. 

ZDARMAČíslo 1 / 2021
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Dle předběžného jednání se zhotovitelem by mělo dojít 
k nápravě v období, kdy budou vhodné podmínky pro 
pokládku asfaltu. Předpokládám druhou půli dubna, 
začátek května. 
Ostatní místní komunikace nebo cesty budou průběžně 
opravovány způsobem navážky recyklovaného asfaltu, 
nebo stříkaným asfaltem. První v pořadí je horní úsek 
cesty v místní části „Berk“, kde je plánovaný začátek v 
průběhu dubna, v závislosti na počasí. 
Veřejné osvětlení II. etapa – na základě posunutí 
termínu pokládky elektrického vedení společností ČEZ 
na konec roku 2021, bude posunut i termín zhotovení II. 
etapy veřejného osvětlení – předpokládané zahájení 
výměny veřejného osvětlení je na konci jara 2022. 
Pietní připomínka Zákřovské tragédie – s ohledem na 
platné nařízení vlády ze dne 13. 4. 2021, které omezuje 
konání hromadných akcí, kde při organizovaní akcí a 
shromáždění, ať už soukromých či veřejných, se mohou 
fyzicky zúčastnit max. 2 osoby a rovněž vedeni snahou 
nevystavit účastníky této tradičně veřejností hojně 
navštěvované akce jakémukoli riziku, dovolujeme si 
Vás tímto informovat, že ani letošní vzpomínkové 
setkání se v předpokládaném termínu n e u s k u t e č n í 
a to ani v žádném náhradním termínu. 
Pietní vzpomínka proběhne v jednotlivých obcích 
individuálním položením květinového daru u pomníku 
na Zákřově, „Zákřovský žalov“ na Kyjanici a v 
Přestavlkách. 
Výše uvedené informace a plány samozřejmě nejsou 
jediné, které připravujeme pro zlepšení podmínek v 

našich částech obce. O dalších Vás budeme informovat 
v příštích vydáních „Tršického zpravodaje“. 
Závěrem mého úvodního slova bych Vám chtěl popřát 
snad jen to nejdůležitější co k životu potřebujeme a to je 
zdraví! Dbejte o své zdraví, udržujte svou kondici, 
dbejte na to abyste jedli zdravou stravu s velkým 
obsahem vitamínů a hlavně – buďte pozitivní, že jste 
negativní. A pokud jste negativní, že jste pozitivní, tak 
nepanikařte, protože to jak budete pozitivní určujete jen 
Vy sami.   
Buďte zdrávi! 

Se srdečným pozdravem a přáním klidných a 
slunečných dní, 

Pavel Kováček 
starosta obce Tršice

Informace z 
obecního úřadu 

PAVEL KOVÁČEK, 
MARTIN POLÁK 

V ážení čtenáři, vítáme vás u 
dalšího článku z naší série 
o dění na obecním úřadu. 

Tentokrát už v roce 2021. Pevně 
věříme, že letošní rok bude ve 
všech ohledech lepší a těšíme se, 
co nám přinese. O některých 
plánovaných akcích jste se již 
dozvěděli v článku Slovo starosty. 
Pojďme  pokračovat a nahlédnout, 
co se událo a co nás čeká v 
nejbližší době. 
Jistě jste si všimli, že nová 
hasičská zbrojnice je již dostavěna. 
Ke konci minulého roku stavební 
práce mocně finišovaly a nyní už 

je hotovo. Momentálně probíhá 
kolaudační řízení. Také postupně 
probíhá nakupování dotatečného 
vybavení. Snad bude možné brzy 
uspořádat slavnostní otevření i pro 
veřejnost. Momentální opatření to 
bohužel neumožňují. 
Možná jste také zaregistrovali, že 
zastupitel obce Martin Polák 
rezignoval z osobních důvodů na 
svůj mandát zastupitele obce. I 
nadále se však chce věnovat práci 
pro Tršický zpravodaj a pro 
internetové stránky obce. Na jeho 
místo nastoupil náhradník Martin 
Muzikant z Vacanovic. Novému 
zastupiteli přejeme hodně úspěchů 
ve funkci. 
U sociálních bytů v Radnici se 
právě rozbíhá výběrové řízení na 
dodavatele. Předpokládaný začátek 
prací je červen 2021 a s 
dokončením se počítá do konce 
tohoto roku. Věřme, že nám náš 

plán nezkomplikují nečekané 
obtíže. 
Byla provedena oprava místní 
komunikace v části Chaloupky, Na 
Korábku. Věříme, že tato oprava 
(mimochodem první za posledních 
minimálně 20 let) zlepší kvalitu 
života obyvatel Chaloupek. Také je 
konečně odpovídajícím způsobem 
provedeno napojení Tršic na 
cyklostezku Tršice – Doloplazy. 
Skončilo soudní řízení se 
společností Rezidence Hostkovice 
s.r.o. o proplacení faktury za 
čištění kanalizace, které mělo 
proběhnout v roce 2018. Krajský 
soud potvrdil rozhodnutí okresního 
soudu a rozsudek je tedy 
pravomocný. Nicméně právní 
zástupce obce má za to, že došlo k 
procesním pochybením a 
zastupitelé obce souhlasí s 
podáním dovolání k Nejvyššímu 
soudu ČR. 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
Obec Tršice přijme do pracovního poměru 
Pracovníka údržby obce a 
Pracovníka obsluhy ČOV. 

Více informací na www.trsice.cz (sekce Aktuality) nebo 
na tel. čísle 585 957 230.

http://www.trsice.cz
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Další etapa kladení elektrického 
vedení do země a s tím spojená 
obnova veřejného osvětlení v 
Tršicích se bohužel odsouvá – 
nejspíše na konec roku 2021 a jaro 
2022. Společnost ČEZ a její 
dodavatelské společnosti nemají 
momentálně dostatečné kapacity. 
V současnosti probíhá monitoring 
dešťové kanalizace směrem od 
paneláků dolů, do středu obce. 
Kanalizace je zde ve velmi špatném 
stavu. Na základě výsledků 
monitoringu se poté rozhodne, 
jakým způsobem bude kanalizace 
opravena. Pokud to bude možné, 
preferujeme bezvýkopovou variantu 

opravy, která by byla umožnila 
provést opravu s co nejmenším 
zásahem do provozu. 
Vypracováváme také projektovou 
dokumentaci (ta je nutná kvůli 
případným žádostem o dotace) na 
rekonstrukci chodníků. V Tršicích 
se jedná především o chodníky od 
paneláků dolů k obchodu, v centru 
Tršic pak od zdravotního střediska 
směrem k parku a dále k potoku a v 
části Berk pak chodník kolem domů 
směrem na Doloplazy. Pokud se 
nepodaří získat dotaci, obec bude 
opravy financovat z vlastních 
zdrojů. 

Stále probíhá údržba dřevin a také 
výsadba nových stromů a keřů. 
Nedávno proběhla například 
výsadba u bytovek a paneláků Pod 
Chrástkou nebo v lokalitě 
Malostranské záhumenky. Více se 
dozvíte v dalším článku v 
následujících vydáních Tršického 
zpravodaje. 
Naše kulturní komise vyhlásila 
soutěž o jarní výzdobu obce a 
myslíme, že se povedla. Moc 
děkujeme všem účastníkům za 
krásné dekorace a oživení naší obce. 
Za rok zase!

Apel na rodiče a mládež 
PAVEL KOVÁČEK 

N a základě stále častěji se vyskytujících problémů 
s naší mladou generací, žádám prostřednictvím 
tohoto článku rodiče, aby poučili své děti o tom 

jak se chovat na veřejnosti, k životnímu prostředí, ke své 
obci! Nechci nikoho osočovat, ale stále víc se objevuje 
nepořádek ve všech místech, kde se pohybují skupiny 
mladých, ať už studentů základní školy nebo i studentů 
středních škol. Možná namítnete, že nemají prostor pro 
svou zábavu, ale toto není ani tak problém prostoru, jako 
spíše toho, že za sebou nechávají nepořádek. Kdekoliv! 
Všechny mladé z naší obce žádám, aby nedevastovali 
naše okolí, nestříkali sprejem na památková místa jako 
je náš zámek! Pochopitelně ani na jiná místa. Nelamte 
stromy, které jsme vysadili, ani podpěrné kůly a snažte 
se udržet pořádek v okolí, kde se pohybujete! 

Děkuji všem za pochopení a spolupráci při zlepšení 
pohledu naší mládeže (a nejen jí) na životní prostředí a 
život v naší obci.

Ukládání 
odpadů v naší 

obci 
PAVEL KOVÁČEK 

Chtěl bych Vás touto cestou 
požádat o dodržování 
některých pravidel, která 

máme nastavena, zejména v 
odpadovém hospodářství. 

Velmi často se setkáváme s tím, že 
kontejnery na tříděný odpad jsou v 
některých místech přeplněny, ale na 
jiných místech jsou kontejnery 
poloprázdné. Jedná se zejména o 
místa v Tršicích, kde máme šest 
kontejnerových hnízd a ne všechna 
jsou zcela zaplněná. Budou-li v 
určité místě plné, zkuste prosím 
odpad odvézt na další kontejnerové 
místo v obci a neodkládejte odpad 
vedle kontejnerů. Při větrném 
počasí dochází k odlétnutí odpadu 
na veřejná prostranství a dělá 
dojem neudržované a nepěkné 

obce, což věřím nikdo z nás 
nechce. 
Do kontejneru na olej patří pouze 
olej, který je popsaný na každém 
kontejneru. Prosím nevhazujte do 
těchto kontejnerů olej, který tam 
nepatří a který je nutné zlikvidovat 
jako nebezpečný odpad. Proto 
máme dvakrát ročně svoz 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. V případě nutnosti 
likvidace mimo tyto termíny lze 
využít sběrného dvora v 
Přáslavicích, kde mají naši občané 
likvidaci zdarma. 
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Nakonec bioodpad. V této chvíli 
máme k dispozici jeden kontejner v 
každé místní části a dva v Tršicích. 
Abychom zvýšili kapacitu, máme 
nyní objednán jeden kontejner do 
Tršic a jeden do Přestavlk. V 
případě ukládání bioodpadu do 
kontejneru Vás prosím maximální 
snížení objemu Vámi ukládaného 

odpadu, aby využití kontejneru bylo 
co největší. Velmi často se stává, že 
je kontejner zaplněn neořezanými 
větvemi a ten již nelze využít pro 
další uložení. V budoucnu to může 
znamenat, že náklady za likvidaci 
budou zbytečně růst a tím se mohou 
zvýšit i poplatky za likvidaci 

odpadu. Předpokládám, že to nikdo 
z nás nechce. 
Velice Vám všem děkuji za 
spolupráci a součinnost při 
dodržování pravidel a udržování 
pořádku ve všech našich místní 
částech.

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat panu doktorovi Jindřichu Závodníkovi za jeho dlouholetou starost o své 
pacienty. V naší rodině se staral o čtyři generace a vždy s profesionálním a lidským přístupem. Pane doktore, přeji Vám 
pevné zdraví, štěstí a pohodu. Užijte si ten zasloužený odpočinek jak nejlíp to půjde a aspoň do sta let.  

S úctou Jana Ulicová s rodinou

Zima v kronikách 
MARTIN POLÁK 

V  posledních letech se nám zdá, že pořádný mráz v 
zimě je opravdu výjimka (ale neklame nás někdy 
i vlastní paměť?) a dříve mrzlo více a častěji. 

Někdy nalezneme záznamy o počasí třeba i v obecních 
kronikách. Například ve vedlejších Lazníkách se kronikář 
věnoval počasí často. 
Jako příklad si můžeme vzít rok 1929, kdy udeřily tuhé 
mrazy v celé Evropě. Byla to vůbec nejstudenější zima 
20. století. Po vcelku mírném prosinci 1928 nastalo po 
Novém roce extrémní ochlazení, které vydrželo až do 
konce března: 62 dní po sobě nevystoupila teplota nad 
bod mrazu. Ve Stecherově mlýně u Litvínovic byla 11. 
února 1929 naměřena dosud nejnižší oficiálně potvrzená 
teplota na území České republiky: -42,2 °C. V roce 1929 
zamrzlo Baltské moře i kanály v Benátkách. 

Kronikář obce Lazníky zaznamenal v roce 1929 toto: 
V lednu a únoru byla krutá zima -20, -30°C. Nejtužší 
zima byla 11. února, u nás bylo naměřeno -38°C. Sněhu 
až 5 m, velké závěje, ochromená doprava, málo topiva. 
Poslední sníh sešel až 28. března. Na jaře bylo viděti 
účinky zimy. Starší třešně, ryngle, mnoho jiných stromů 
pomrzlo – ovoce nebylo. 
Jak vidíme, noc 11. února byla nejchladnější i tady v 
našem kraji. Nic proti zimě, ale možná už by pomalu 
mohlo být teplo. 

Za nápad a podklady děkuji paní Haně Dvořákové. 

Zdroje: Wikipedia, www.archives.cz 

Dětské šibřinky 
DANIELA NUCOVÁ 

Děti dospěly, přivádějí už své děti, ale co se za celá 
ta léta nezměnilo, je tradiční atmosféra. Dnes 
přichází obklopeni celou rodinou, včetně babiček 

a dědečků. A tak je všude plno a veselo. Letos proběhl 
maškarní karneval trošku jinak. 
Začátek byl stanoven na 27. 2. 2021 od 14 hodin. 
Netradiční proto, že se nemohl uskutečnit jako každý rok 
na sále Radnice v Tršicích, kde mohli děti běhat, tančit a 
soutěžit se svými kamarády a nebo si najít nové. Místo 

toho se oblékli do svých oblíbených kostýmů a zatančit si 
mohli jen doma. 
Oblíbenou tombolu jsme vynechali, ale všechny děti 
jsme odměnili za krásné masky dárkovou taškou. 
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Recitační soutěž 
MGR. EVA 
ŽUNDÁLKOVÁ 

Stalo se již tradicí, že každý rok 
v březnu probíhá recitační 
soutěž Mikroregionu 

Bystřička. Této soutěže, ve které 
předvádějí své básnické dovednosti 
žáci 1. stupně, se pravidelně účastní 
i žáci naší školy. 
V letošním roce jsme s napětím 
čekali, zda se tato soutěž vůbec 
uskuteční. Organizátoři letošního 

ročníku ZŠ Přáslavice však 
nezklamali a i v době nouzového 
stavu soutěž připravili. A ptáte se 
jak? No přece online formou, kterou 
teď dobře znají a ovládají všichni 
školáci. Rodiče nahráli přednes 
svého dítěte, video poslali do školy 
a videa všech soutěžících nahrála 
každá škola na společný disk. Ve 
čtvrtek 18. března si porota – 
pedagogové zúčastněných škol 
pouštěli jednotlivá videa a hodnotili 
výkony soutěžících. Opět se 
soutěžilo ve dvou kategoriích, žáci 
1. – 3. třídy tvořili 1. kategorii a 
žáci 4. – 5. třídy 2. kategorii. 
Soutěže se zúčastnilo celkem sedm 
škol Mikroregionu a naši žáci se 

opět v soutěži „neztratili“. V mladší 
kategorii získala velmi hezké 4. 
místo žákyně 3. třídy Alexia 
Miloica. Ostatní naši soutěžící 
Gabriela Táborská, Kateřina 
Procházková,Michal Tobiáš Coufal 
podali také pěkný výkon a 
organizátoři ocenili jejich snahu 
drobným dárkem. Všem soutěžícím 
děkujeme za reprezentaci naší školy 
v této složité covidové době!

Zeměpisná olympiáda 
MGR. LIBUŠE BALÁŠOVÁ 

T ak jako je zvláštní a jiná výuka v letošním 
školním roce, tak bylo i jiné pořádání zeměpisné 
olympiády. Některým žáků se do soutěžení zrovna 

moc nechtělo, ale lenost zvítězila nad zvědavostí a 
možná i nad tím, dokázat si, že na to mám, že to 
zvládnu. 
Samozřejmě, že jsme nemohli žáky pozvat do školy, tak 
jsme ve stanovený den 13. 1. 2021 a čas 8.00 hodin 

zadání rozeslali každému účastníkovi a spoléhali na 
jejich férovost při řešení nelehkých úkolů. Času nebylo 
mnoho, ale zvládli to všichni účastníci. Ve třech 
kategoriích soutěžilo celkem 29 žáků z 6. – 9. ročníku. A 
jak celé soutěžení ve školním kole dopadlo? Myslím, že 
vyhráli všichni, ale do okresního kola postupují z každé 
kategorie vždy první tři. 
Samozřejmě, že jim budeme držet palce a těšit se na 
úspěšné řešení úkolů okresního kola ve středu 17. 2. 
2021. 

Srdečně Vás zveme na: 

 

 

 

Pro školní rok 2021/2022 

    Zápis do MŠ bude probíhat od 2. – 16. KVĚTNA 2021 
(dříve prosím žádosti nezasílejte) 

Vyplněné dokumenty zasílejte: do datové schránky školy (ID cgzmtie), e-mailem s elektronickým 
podpisem, poštou, osobním podáním ve škole (ředitelství Tršice 183) 

Součástí žádosti o přijetí musí být následující dokumenty: žádost o přijetí do MŠ, zápisní list do 
MŠ, kopie rodného listu dítěte, lékařské potvrzení o splnění povinného očkování dítěte 

Formuláře k zápisu naleznete na webu www.zstrsice.cz/ms v sekci Dokumenty.  
Tyto formuláře jsou také k dispozici u vedoucí učitelky MŠ.   
          

 

 

     

Také Vás srdečně zveme na on-line prohlídku naši mateřské školy, kterou můžete od 
10. 4. 2021 absolvovat na webových stránkách zstrsice.cz/ms v sekci Aktuality. 

TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI - 



Tršický zpravodaj | 1 / 2021

-  -6

Předávání 
pololetního 
vysvědčení 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
TRŠICE 

Č tvrtek 29. ledna byl pro žáky 
1. a 2. třídy dalším důležitým 
dnem. Jako jediní chodili 

během uzávěry škol stále do třídy a 
tak je čekalo předávání pololetního 
vysvědčení – a také zasloužené 
pololetní prázdniny. 

Pololetní vysvědčení v 1. třídě 
Čtvrtek 29. ledna byl pro prváčky 
dalším velkým milníkem a 
důležitým dnem. Čekalo je jejich 
první vysvědčení. Už od rána byly 
děti napnuté a nemohly se dočkat 
okamžiku, kdy ho konečně uvidí. 
Celé dopoledne se vleklo, ale 

nakonec jsme se všichni dočkali. 
Vysvědčení dětem slavnostně 
předala jejich paní učitelka a paní 
ředitelka s paní zástupkyní. Všem 
dětem zářily oči spokojeností a 
nedočkavostí. Těšily se, až se 
pochlubí doma rodičům. Děti 
odcházely spokojené na jejich první 
pololetní prázdniny, aby mohly 
načerpat plno sil na následující 
pololetí.                                 

Ivana Tomi 
učitelka 1. třídy 

Pololetní vysvědčení v 2. třídě  
Čas letí jako bláznivý a covidová 
situace se stále nelepší a nelepší. Po 
vánočních prázdninách jsou děti ze 
třetí, čtvrté a páté třídy stále doma 
na distanční výuce a do školy chodí 
jen děti z 1. a 2. třídy. Každá třída 
má z hygienických důvodů celé 
patro pro sebe, ale přesto to není 
ono. Chybí jim kamarádi z jiných 
tříd, společné akce a všem je tak 

trošku smutno…. Trošku radosti jim 
přinášelo blížící se vysvědčení a 
prázdniny. Předávání výpisů z 
vysvědčení připadlo na čtvrtek 28. 
ledna. V tento den si děti zahrály na 
učitele a učitelky. Musely si 
zhodnotit svou školní práci a 
zamyslet se, jak celý půl rok 
pracovaly a kde je třeba se zlepšit. 
Většině žáků se sebehodnocení 
povedlo na výbornou a shodovalo se 
přesně s hodnocením paní učitelky. 
Za pěkné chování a aktivní školní 
práci si některé děti zasloužily 
pochvalu, kterou jim předala paní 
učitelka třídní. Poslední hodinu 
čekalo na malé školáky překvapení. 
Vysvědčení jim přišly předat paní 
ředitelka s paní zástupkyní. 
Všechny děti si odnášely domů 
pěkné vysvědčení a pocit radosti byl 
u všech znát i pod stále nosící 
rouškou! 
  

Mgr. Eva Žundálková 
učitelka 2. třídy
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Cyklovýlet 2020 
DANIELA NUCOVÁ 

Po zrušeném termínu z 20. června, kdy jsme museli 
výlet zrušit kvůli dešti, jsme se sešli až 5. září. To 
už se na nás usmívalo sluníčko a my se mohli sejít 

jako vždy u altánku pod zámkem. Letos nás byla necelá 
30 cyklistů. Náš cíl pro tento rok byl Brodek u Přerova, 
kde jsme navštívili zvonařskou dílnu. 
Před zvonařskou dílnou paní Leticie Vránové – 
Dytrychové již čekal průvodce, který nás zasvěcenou a 
vtipnou formou seznámil s historií dílny a výroby zvonů. 
Dílna je jednou z největších v Evropě, má dlouholetou 
tradici ve zvonařství a mnohaleté zkušenosti, předávané z 
generace na generaci. Její výrobky zní z mnoha míst po 
celém světě. Někteří jsme si koupili malý zvoneček pro 
štěstí jako upomínku na zdejší návštěvu. 
Po prohlídce jsme se přesunuli ke zvonkohře před kostel, 
kde jsme si nechali zahrát písničky. 

Následovala zmrzlina, káva, zákusek, pivo, kdo měl na 
co chuť. 
To bychom ale nebyli my, abychom nenavštívili ještě 
něco a půlka z nás zakončila cyklovýlet na hřišti v 
Lipňanech, kde probíhal pyžamový bál.

NEZAPOMEŇTE 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne 22. května 2021. Podrobný rozpis bude v předstihu zveřejněn 
na webu www.trsice.cz a na letácích.

Zákřov byl 
velice kulturní 

MIROSLAV ROZKOŠNÝ 

T ršice se mohou chlubit velice 
dobře a hlavně dlouho psanou 
obecní kronikou, ale s 

místními částmi obce je to už horší. 
Většinou jsou obecní kroniky těchto 
vesnic psány sice pečlivě, ale jen 
několik roků, a protože se nenašel 
další obětavý kronikář, zůstaly listy 
těchto kronik z velké části prázdné. 
O to víc si proto dnes musíme cenit 
pisatelů kronik, bez nichž by dnes 
už řada událostí zůstala na vždy 
zapomenutých. Týká se to i 
Zákřova, kde listy obecní kroniky 
jsou popsané jen z jedné pětiny a 
ostatní zůstaly prázdné. Ale i tak se 
z ní můžeme dovědět skutečnosti na 
které dnešní Zákřováci mohou být 
pyšní. Cituji ze zápisu: „V roce 
1922 byl zřízen Kroužek 
divadelních ochotníků a sehrál tři 
divadelní hry: Podvodnice, 

Magdalena a Za cizí hříchy. 
Uspořádal také Mikuláškou 
zábavu.“ Rovněž v následujících 
letech byli zákřovští ochotníci 
aktivní. V roce 1924 nastudovali 
čtyři hry a v dalším roku dvě. Také 
v roce 1926 byl divadelní kroužek v 
Zákřově činný. Opět cituji z obecní 
kroniky: „Místní kroužek 
divadelních ochotníků mimo jiné 
uspořádal Silvestrovský večírek při 
němž sehrál jednoaktovku 
‚Fotografická dílna‘. Poslední 
záznamy o činnosti zákřovských 
ochotníků jsou v obecní kronice z 
roku 1929, kdy v ní zápisy končí. V 
ní je psáno, že 23. ledna se konala 
valná hromada ochotnického 
spolku, který čítal 27 členů 
přispívajících a a 16 činných. V 
uvedeném roce zákřovští ochotníci 
uspořádali 13. ledna ples, 17. ledna 
se na novém jevišti představili hrou 
„Nešťastné pátky“ a během roku 
pak divadelními hrami 
„Markytánova dcera“, „Černé oči“ a 
30. listopadu hrou „U Dušánků“. 
Poslední akcí toho roku byl na 

Zákřově Silvetrovský večer v 
podání tršických studentů. 
Ale nejen divadla si všímali 
zákřovští kronikáři, starosta obce 
Jan Švarc, který kroniku založil, a 
jeho následovník ve funkci 
kronikáře, odborný učitel Jan 
Kostruch z Tršic. Z kroniky se proto 
můžeme například dovědět, že už v 
roce 1925 byla na Zákřově 
provedena elektrifikace. Dokonce o 
čtyři roky dřív než ve Vacanovících, 
které byly v té době pokládány za 
velice pokrokovou obec. „Peníze 
byly na elektrifikaci Zákřova 
zaopatřeny jednak výpujčkou a 
jednak subvencí. S pracemi 
započato v červnu a v červenci 
počalo se již svítit,“ zaznamenal 
kronikář.
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Masopust v letech minulých 
MGR. MILAN MAHDAL 

Malé ohlédnutí nad tím, jak jsme období masopustu prožívali v dávné i nedávné době. Nejstarší fotka je z 30. let 20. 
století, nejmladší z roku 2020.

Ples doma čili 
ples domácí 

DANIELA NUCOVÁ 

P lesy jsou pro jednoho 
zábavná aktivita, kdy má 
příležitost hezky se upravit a 

vyrazit do společnosti, pro 
druhého zlo, kterému se snaží 
vyhnout ze všech sil. Co taky dělat 
s dlouhými zimními večery, než 
vklouznout do krásných šatů a 
vyrazit se pobavit na parket. Tedy, 
tak alespoň uvažují ti, kteří tanci 
holdují. 
Letos to kvůli epidemiologické 
situaci nešlo. 

Přesto jsme se rozhodli si tohle 
období trošku zpříjemnit. 19. 2. 
2021 od 20 hodin se všichni, kteří 
měli zájem hodili do gala a 
uspořádali si doma svůj vlastní 
ples. Někteří si nalili něco 
ostřejšího, nachystali chuťovky, 
chlebíčky nebo jiné pohoštění, jiní 
se pustili rovnou do tance. 
Všem účastníkům děkujeme.


