
Slovo starosty 
PAVEL KOVÁČEK 

ZDARMAČíslo 1 / 2022

Vážení spoluobčané, milí 
sousedé, drazí přátelé, jaro 
nám zaťukalo na dveře a v 

půli března jsme se mohli konečně 
slunit, když nám teploty stoupali 
ke 20 stupňům. Jakmile jsme dveře 
jaru pootevřeli více, tak se nám 
opět ochladilo a zavítal k nám vítr, 
který nás obtěžoval až do konce 
dubna. Nyní už nám jaro ukázalo 
že umí svou práci dobře, všechno 
nám kvete a bují a sluníčko nás 
nabíjí svou energií. 

Mimo počasí se bohužel potýkáme 
s mnohem většími potížemi, 
způsobenými válkou na Ukrajině. 
Všichni zcela jistě sledujete vývoj 
konfliktu a nutno říci, že konce 
zatím není vidět. Doufám, že nejen 
představitelé obou zemí, ale i 
představitelé zemí, které se určitou 
měrou zapojují do konfliktu, 
naleznou společnou řeč při 
jednáních a zastaví válku, která dle 
mého soudu v 21. století nemá 
obhájení. 

S Covidem jsme se potýkali dva 
roky a ekonomické následky 
budeme cítit ještě dlouho a s 
konfliktem na Ukrajině se životy 
nás všech změní, nutno 
podotknout, že ne k lepšímu. 
Bohužel nikdo z nás neví kdy to 
skončí a jaké to bude mít následky 
nejen pro nás, ale i pro naše děti. 
Buďme v těchto časech na sebe 
ohleduplní a pomáhejme si. 
Hledejme společná řešení, 
podporujme se a hlavně se
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respektujme, jelikož s vývojem na Ukrajině můžeme 
počítat s žádostí o pomoc těch, kteří byli nuceni 
opustit své domovy a nemají mnohdy nic než dvě 
tašky, které dostanou v centru pomoci. 
Obec Tršice poskytla nejen finanční pomoc ve výši 
150.000,- Kč na konto organizace Člověk v tísni, ale v 
rámci možností vyhlásila sbírku materiální pomoci, do 
které se zapojilo mnoho našich občanů. Zároveň 
poskytla jeden z nových bytů rekonstruovaných na 
Radnici o velikosti 1+kk, v rámci kterého nám firma 
John Crane a.s., se sídlem v Lutíně, má poskytnout 
finanční dar na vybavení bytu pro rodinu z Ukrajiny, v 
hodnotě 50.000,- Kč. V této hodnotě jsme nakoupili 
ledničku, pračku, rozkládací sedačku, šatní skříň, 
nádobí a další důležité vybavení nutné pro chod 
domácnosti a nyní je v bytě ubytovaná maminka se 
dvěma dětmi, kterou jste už zcela jistě potkali. 
Také dostávám informace o tom, že několik našich 
občanů nabízí své domovy, nebo prostory vhodné k 
poskytnutí azylu těm, kteří to opravdu potřebují. Jsem 
opravdu hrdý na to, že máme v naší obci lidi, kterým 
není lhostejná situace ukrajinských uprchlíků, a že 
umí podat pomocnou ruku, když to situace vyžaduje. 
Vám všem, kteří jste pomohli, nebo stále pomáháte ze 
srdce děkuji za to, že lidskost je v žebříčku Vašich 
hodnot na prvních místech.  
O dění v obci a místních částech se jako vždy dočtete 
v článcích tohoto zpravodaje, avšak rád bych Vás v 
úvodu seznámil s obecnými informacemi a plánem v 
letošním roce. 
Sociální bydlení je ve fázi žádosti o platbu u 
poskytovatele dotace. Byty jsou připraveny k obývání 
a už jsme oslovili žadatele o aktualizaci žádostí s 
požadavkem o doložení některých podkladů pro 
splnění podmínek dotace. Předpokládáme, že nájemní 
smlouvy budeme podepisovat na začátku června. 

Komunikace ve všech místních částech 
Komunikace „Pod Chrástkou“ je ve předání 
projektové dokumentace na MMOL a nyní čekáme jen 
na pravomocné rozhodnutí o povolení stavby. 
Přepokládaná realizace rekonstrukce vozovky od 

křižovatky u „Sklenářovi stodoly“ směrem nahoru 
„Pod Chrástku“ a dále do leva směrem ke „Kaštance“ 
je v druhé polovině roku 2022. 
Stejně jako vy vnímám katastrofální stav našich 
komunikací ve všech místních částí, zejména pak v 
Hostkovicích. Tento stav je každý rok a každý rok 
žádáme vlastníka provozovatele komunikací o opravu. 
Letos už jsem žádal třikrát a zároveň jsem posílal 
žádost na olomoucký kraj, aby nám byl v této věci 
nápomocen. 16.5.2022 jsem obdržel odpověď ze 
Správy silnic Ol. kraje níže uvedenou odpovědí: 
„Vámi uvedené komunikace nejsou součástí žádných 
investičních plánů, a proto budou vyspraveny v rámci 
běžné údržby komunikací v nejbližším možném 
termínu. Bohužel všichni nasmlouvaní dodavatelé 
materiálů potřebných k vyspravení vozovek vypověděli 
uzavřené smlouvy a ti co je zatím nevypověděli, nejsou 
schopni plnit dodávky za smluvené ceny. V současné 
době podnikáme veškeré kroky vedoucí k zajištění 
nákupu potřebných materiálů. Nejpravděpodobnějším 
scénářem se jeví vypsání nových výběrových řízení. V 
takovémto případě by reálným termínem zahájení 
vysprávek byl červenec letošního roku. 
Dopředu avizujme i to, že termín provedení oprav 
vozovek je závislý na odstranění případných poruch 
vozidel podílejících se na jejím vyspravení. V 
současné době podléhá nákup náhradních dílů (dále 
ND) dynamickému nákupnímu systému (DNS) 
prostřednictvím elektronického nástroje. V případě 
potřeby nákupu ND v jakékoliv cenové relaci by se 
termín provedení oprav posunul o další měsíc. To je 
doba nezbytně nutná k poptání ND a jeho dodání. 
Přes veškerou snahu a vzhledem k výše popsaným 
skutečnostem Vám tedy nejsme schopni sdělit přesný 
termín provedení požadovaných oprav. 
Na závěr si dovolíme podotknout, že Vámi zmíněný 
dlouhodobý žalostný stav komunikací v obcích 
Hostkovice, Přestavlky, Lipňany a Vacanovice je z 
velké části zapříčiněný investicí obce Tršice, a to 
realizací podélné pokládky vodovodu v rámci stavby 
‚Skupinový vodovod Tršice‘“. 
Bohužel tedy nemáme kladnou odpověď na naši 
žádost. Nicméně budu dále tlačit na vlastníka 
komunikace i na Ol. kraj, aby k opravě došlo co 
nejdříve. Pokud by došlo v rámci průjezdu 
komunikací k poškození vozidel, prosím obraťte se 
přímo na SSOK, nebo i na mě a já Vám budu v 
nápomocen při vyřízení škody. 
Lokální opravy výtluků na komunikacích ve 
vlastnictví obce budeme provádět od druhé poloviny 
května. 
Veřejné osvětlení II. etapa – v této chvíli se 
dokončuje realizace a některá světla už svítí. V 
následujících týdnech by mělo dojít o demontáži 
starých sloupů a v této fázi bude provedena oprav 
míst, které nebyly uvedeny do původního stavu po 
uložení kabelového vedení do země. Pokud by ve 
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vašem okolí neproběhla úprava, prosím kontaktujte 
mě, nebo mi pošlete zprávu a já to budu řešit se 
zhotovitelem. 
Projekty, které připravujeme: 
Sociální zázemí Lipňany – máme hotovou 
projektovou dokumentaci a v těchto chvílích započne 
výstavba základů pro usazení kontejnerů, stejně jako 
ve Vacanovicích s cílem připravit zázemí pro hody v 
Lipňanech, které jsou plánované na 18.6.2022 
Hřbitov Tršice – jednáme o odkoupení pozemku za 
hřbitovem, pro výstavbu parkoviště. O dalším 
průběhu Vás budu informovat. Dále jsem si nechal 
vypracovat cenovou nabídku na solární osvětlení, 
které bychom chtěli instalovat podél nového 
chodníku, realizaci počítám do tří měsíců. 
Posezení na dětských hřištích – nakoupili jsme 
materiál ještě za nižší ceny, pro výstavbu pergol na 
dětských hřištích, kterou bychom chtěli realizovat v 
nejbližších týdnech.  
Kultura 
Na konci dubna jsme si připomněli události, které se 
stali na konci druhé světové války a setkali se u 
pomníku v Přestavlkách a v Zákřově. Obě pietní akce 
byly z mého pohledu krásné, nejen proto, že společně 
s námi vzpomněli na události významní hosté jako byl 
pan ministr Jurečka, senátor Lumír Kantor, nebo 
hejtman Ol. kraje pan Suchánek a že pietní 
vzpomínku doprovázela armádní hudba a čestná stráž, 
ale také proto, že okolí pomníků bylo rekonstruováno, 
hlavně tedy v Přestavlkách, což velikou měrou 
přispělo k důstojnému připomenutí na události, které 
se zapsaly do historie naší obce. V Přestavlkách byla 
kompletní rekonstrukce okolí pomníku (plot, 
chodníček, záhony) provedeny místními nadšenci a 
výsledek jejich práce je opravdu výborný a jak od 
profesionálů. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se podíleli na rekonstrukci okolí pomníku 
a zároveň i oslovit další, kteří by měli zájem zlepšit 
okolí a prostředí ve svých obcích, jelikož toto bude 
mít vždy mou podporu.  

Také bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
spolupodíleli na organizaci pietních vzpomínek a to 
pracovníkům ŠJ Tršice, ZŠ Tršice, SDH Tršice, 
pracovníkům OU a zejména pak panu A. Glierovi, 
jelikož bez Vás všech by to opravdu nešlo a jen díky 
Vám si budeme obě pietní vzpomínky dlouho 
pamatovat. 
V rámci kultury jsme posílili i v kulturním vybavení a 
ve spolufinancování státního zemědělského 
intervenčního fondu, jsme pořídili nové stoly a lavice, 
vyměnili koberce na sále, pořídili jsme skákací hrad 
pro menší děti a z čeho jsem nejvíc nadšený je, že 
jsme pořídili kompletní sestavu pro letní kino. V této 
chvíli máme nafukovací plátno o velikosti 8,3 x 5,5 m 
s vnitřním rozměrem plátna 6,5 x 3,5 m, laserový 
projektor a zvukové vybavení, které jsme již 
vyzkoušeli v nádvoří zámku a musím říct, že se 
můžete těšit na krásný kulturní zážitek, který pro Vás 
připravujeme už na začátku června a potom bychom 
chtěli promítat s určitou pravidelností. 
Mobilní rozhlas – Munipolis – v rámci předávání 
informací Vám našim občanům jsme zřídili službu 
mobilní rozhlas, nyní pod jménem Munipolis. Jedná 
se o aplikaci ve Vašem telefonu, kterou když si 
stáhnete a provedete přihlášení, dle postupu 
uvedeného na zadní straně, tak budete mít informace 
(i ty, které nejsou vyhlášeny rozhlasem) o dění v obci 
přímo ve svém telefonu a zároveň je možné dávat 
prostřednictvím této aplikace podněty, které Vás trápí, 
nebo které mohou být prospěšné nám všem. Více info 
na zadní straně, nebo na stránkách obce 
www.trsice.cz. 
O dalších projektech a dění v obci Vás budeme 
informovat v dalším vydání Tršického zpravodaje. 
Závěrem mého úvodního slova bych Vám chtěl, 
kromě zdraví, popřát slunné dny a deštivé noci, 
jelikož vláhu potřebujeme 😊 . Buďte na sebe opatrní 
a doufám, že se uvidíme na některé z akcí, které pro 
Vás připravujeme. 

Se srdečným pozdravem a přáním klidných dní, 
Pavel Kováček 
starosta obce Tršice 

VÍTE, ŽE 
Kontejnery na tříděný odpad umístěné v areálu 
Coop (Jednoty) v Tršicích je možné využívat k 
ukládání tříděného odpadu? Patří také obci.
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Ukliďme naše 
obce 

ING. LUDĚK 
BEDNAŘÍK 

Sobotní dopoledne dne 23. 4. 
se neslo ve znamení akce 
„Ukliďme naše obce“. Stejně 

jako v minulých letech jsme i letos 
navázali na tradiční úklidovou akci 
a společnými silami jsme z našich 
obcí posbírali nashromážděné 
odpadky. Sběrové dopoledne letos 
proběhlo v Tršicích a Přestavlkách. 
Osobně se domnívám, že hlavním 
posláním této dobrovolné akce 
není posbírat odpadky z okolí 
našich domovů, a tím přispět k 
hezčímu a čistějšímu prostředí, ve 
kterém žijeme. Tato akce má 
daleko důležitější a hlubší význam. 
Prvním je skutečnost, že se jedná o 
jednu z příležitostí neformálního 
setkání se sousedy, kamarády nebo 
přáteli a máte možnost se po 
dlouhé vidět a popovídat si. Je to 
také jedinečná šance lépe poznat 
spoluobčany, které např. známe jen 
od vidění. 
Další důležitost přikládám faktu, že 
je to jedna z aktivit podporující 
participaci spoluobčanů na dění v 
obci. Ano, někdo může 

poznamenat, že obec může uklidit 
pracovní četa obce. Uvědomme si 
však, že pracovní četa tento 
nepořádek neudělala a za vzhled 
naší obce jsme určitým dílem 
odpovědni všichni. Je v našem 
vlastním zájmu obklopovat se 
čistým prostředím v obci i v jeho 
okolní přírodě. 
Ovšem tím nejdůležitějším 
posláním této akce je ukázat našim 
dětem, že nám není lhostejné, v 
jakém prostředí žijeme. Aktivní 
účast rodičů demonstruje vlastním 
potomkům, že není normální 
nechat odpadky povalovat v 
přírodě a že jediné místo, kam 
patří, je odpadkový koš či 
popelnice.  

Pokud to naše děti nenaučíme my 
rodiče, tak nemůžeme očekávat 
jakoukoliv změnu do budoucna. 
Osobní příklad je vždy nejcennější. 
A to nejen v oblasti ochrany 
životního prostředí. 
Co dodat na závěr? 
Všem, kdo se jakkoliv na akci 
podíleli, patří velké poděkování. 
Myslím si, že na sebe můžeme být 
právem pyšní. Tím, že jsme zvedli 
odhozený papírek, jsme provedli tři 
prospěšné úkony: udělali jsme 
něco málo pro naši přírodu, 
pohybem na čerstvém vzduchu 
udělali mnoho pro své zdraví a 
svým počinem šli správným 
příkladem všem ostatním. 

Co nového na přehradě? 
HANA DVOŘÁKOVÁ 

V dubnu 2010 v Tršickém zpravodaji vyšel 
článek „Na přehradě si rybáři nezachytají“. 
Od května 2022 si zachytají – ale jen ti 

sportovní a za peníze. Budeme doufat, že slova o 

chování sportovních rybářů a jejich vztahu k přírodě se 
nepotvrdí a že nový nájemce pan Rizman se bude 
vzorně starat o klid a úklid okolí přehrady. Budeme 
doufat, že místní i přespolní návštěvníci nepřijdou o 
své oblíbené procházky. Pěší, jezdci na koních a 
cyklisté se tak budou muset nějak naučit žít s auty 
rybářů. Pěšky tam totiž žádný rybář svou „bagáž“ 
nedonese a ta polní cesta to doufejme zvládne. 
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Den otevřených dveří – 
18. května 2022 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE 

Ve středu 18. května se konal v naší škole Den 
otevřených dveří ke 125. výročí založení 
školy. Akce se původně měla konat již na 

podzim, ale musela být kvůli epidemiologické situaci 
odložena na jaro. Všichni zaměstnanci připravovali 
starou budovu školy už mnoho týdnů dopředu. Byly 
zapůjčeny materiály z obecního úřadu, uklízelo se, 
vylepšovalo se a všichni přemýšleli, čím školu vyzdobí 
a shromažďovali vše, co se bude hodit na výstavu. 
Třídy byly vyzdobeny tematicky: v jedné byly 
vystaveny pomůcky a výrobky žáků prvního stupně, v 
druhé byla absolventská tabla včetně těch nejstarších, 
další třída představila historii školy – fotografie, stará 
vysvědčení a kroniky, historické pomůcky. Dále byly 
vystaveny současné moderní pomůcky a učebnice, 
výrobky a výkresy žáků druhého stupně a konečně 
kroniky obou stupňů ZŠ i kroniky MŠ z posledních let. 
Návštěvníci mohli zhlédnout výběr fotografií 
promítaných dataprojektorem, mohli se občerstvit v 
bufetu nebo na dvoře, k dispozici byl čaj, káva, 
jednohubky, zákusky, pivo i víno. Malé děti si pak 
mohly vyrobit v tělocvičně žabku nebo zkusit 
překážkovou dráhu. 

18. května odpoledne se škola v 15 hodin otevřela a 
návštěvníci začali proudit. Byli jsme překvapeni, že si 
jich nakonec přišlo školu prohlédnout kolem dvou set. 
Byla mezi nimi spousta bývalých žáků, bývalí učitelé, 
ale také budoucí žáci, rodiče a široká veřejnost. 

Myslíme si, že se tento den velmi vydařil a naše 
námaha s přípravou se vyplatila. Poděkování patří 
všem zaměstnancům školy, kteří akci připravovali a 
uskutečnili, i návštěvníkům, kteří svou návštěvou 
vyjádřili podporu naší škole a respekt k práci 
zaměstnanců školy v dřívějších dobách i nyní. 

Být nejlepší se vyplatí! 
MGR. INEZ ŠINDLEROVÁ 

O tom se přesvědčili někteří žáci naší školy, kteří 
byli svými učiteli vybráni jako ti nejlepší ze 
třídy. Nešlo vždycky jenom o prospěch – někdo 

je výborný ve sportu, někdo vyniká v různých školních 
soutěžích, někdo se umí příkladně chovat… Kritérií je 
prostě víc. 
A co je čekalo? Pan starosta Pavel Kováček pozval 
všech 22 žáků 31.5. na tajný výlet. Vyklubalo se z toho 
velké překvapení – návštěva jedinečné KOVOZOO, ve 
které se každý návštěvník přesvědčí, že i odpadům se 
může dát nová šance a můžou začít nový život. Zvířata 
jsou sice vyrobena z kovového odpadu, ale vypadají 
jako živá. Projeli jsme se i vláčkem Steelinkou, prolezli 
dopravní letoun L-610, vyšplhali na maják, ze kterého 
sice moře nevidíme, ale rozhled to tedy je. Když 
maják, tak i loď Naděje. Odvážlivci si vyzkoušeli něco 
z kovářství a domů si odnášeli vlastnoručně vykovaný 
hřebík. 
Třešničkou na dortu byl výborný oběd přímo v areálu 
zoo, zakončený zmrzlinou. 

Pan starosta se všemi žáky promluvil, oni se slavnostně 
podepsali do pamětní knihy a s bezvadnými pocity 
jsme pokračovali k dalšímu cíli naší tajemné cesty – do 
Modré s expozicí Živá voda. Byl to zážitek, když nám 
nad hlavami v tunelu proplouvaly vyzy velké, obrovští 
kapři a hejna jiných ryb! A čvachtání v rybníčku nás 
osvěžilo. 
Z výletu jsme se vraceli šťastní z nových zážitků, 
možná trochu unaveni, ale rozhodně spokojeni. A to 
ještě nebyl konec. Všichni žáci obdrželi překrásný 
pamětní list s dárkem. Veliký dík patří panu starostovi 
a zaměstnancům Obecního úřadu Tršice. Jejich starost 
o děti byla opravdu příkladná a všichni zúčastnění to 
moc oceňujeme. 
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Suchonická školka na 
exkurzi 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHONICE 

Tento měsíc jsme si v rámci tématu o záchranných 
složkách IZS , udělali exkurzi na hasičskou 
zbrojnici do Tršic. Tršičtí dobrovolní hasiči se nás 

velmi ochotně ujali a dětem připravili zajímavý program. 
Děti si mohly prohlédnout celou hasičskou zbrojnici, 
vyzkoušet si oblečení a helmy, nářadí a stroje, mohly si 
sednout za volant hasičského auta, spustit houkačku a 
také samozřejmě vyzkoušet své hasičské dovednosti při 
trefování se vodou na cíl. Naši průvodci také celou dobu 
odpovídali na spoustu zvídavých otázek. 
Jako poděkování naše děti hasičům nakreslily obrázky se 
svými zážitky, snad se budou líbit a potěší je stejně, jako 
nás potěšila jejich ochota, vstřícnost a skvěle připravený 
program. 

Děkujeme, 
děti a učitelky z MŠ Suchonice 

Proměny zahrádky 
MGR. BARBORA ZATLOUKAL 

SCHWANZEROVÁ 

V loňském roce se naše škola a také školka 
přihlásila do celorepublikového projektu 
„Skutečně zdravá škola“, tento program pomáhá 

dětem a žákům rozvíjet praktické klíčové dovednosti, jako 
je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska 
zdraví i udržitelného rozvoje. 
Pomáhá také v rozvoji dovedností, které budou děti 
potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu. 
Nejobtížnější je vždy začátek, v loňském roce, nám tyto 
začátky překazila pandemie, ale v letošním roce jsme se 
rozhodli to vzít pořádně do rukou a opřít se do toho a 
pomalu, ale jistě se začalo něco dít. Nejprve jsme se ve 
školce rozhodli vytvořit si místo, kde by se dala pěstovat 
zelenina nebo nějaké ovoce. S tímto nám pomohli děti z 
vyšších tříd základní školy, které nám vykopaly na 
zahrádce záhonek a také zkrášlily stávající záhonky u 
budovy 1. stupně. Díky paní učitelce Veronice 
Zatloukalové jsme získali na školkovou zahrádku zdarma 
dva veliké okrasné květináče, které nám přivezli z Přerova 
a ochotní pracovníci obce Tršice s povolením pana 
starosty, nám je pomohli usadit na místo a také dodali 
hlínu a kůru, kterou jsme poté použili na záhonek a ke 
keříkům na zahrádce. Ted už jen zbývalo zasadit nějaké to 
rostlinstvo. S dětmi se nám podařilo zachránit a vyplenit 
veliký záhon zapomenutých jahůdek, které jen čekaly na 
to, až je objevíme. Díky projektu Rok stromů jsme si na 

zahrádce zasadily dva nové ovocné stromky a hodní 
rodiče a paní učitelka z MŠ věnovali výpěstky z vlastních 
zahrádek (levandule, okurky, rajčátka, maliny, červený 
rybíz) a nesměl chybět ani dětmi milovaný hrášek. Pak 
stačilo pár deštivých dnů a začaly se objevovat první 
náznaky dobře vykonané práce. 

Ale abychom neusnuli na vavřínech, jak se říká, je potřeba 
se dále o zahrádku starat, každý den chodíme zahrádku 
zalévat a kontrolovat jak nám vše pěkně roste. První plody 
naší úrody jsme mohli ochutnat již před pár dny – plný 
košík jahod byl vítanou odměnou za naše úsilí. Za pomoc 
při realizaci této proměny bych chtěla za celý kolektiv MŠ 
moc poděkovat všem zúčastněným. 
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Myslivecký kroužek Ledňáčci – Tršice 
MARTIN POLÁK 

V letošním roce vzniknul nový kroužek pro děti Ledňáčci-Tršice. Je určen pro všechny se zájmem o přírodu a 
myslivost. V článku můžete vidět několik fotografií z činnosti kroužku. Foto: Erika Vlčková. 

Masopust 
DANIELA NUCOVÁ 

Masopust se pojí s vítáním 
jara, úrodou a hojností. V 
minulosti se říkalo, že rok 

nemá čtyři období, ale rovnou pět – 
jaro, léto, podzim, zima a 
masopust. Když se začalo blížit 
jaro a s ním i nová úroda, nebylo 
třeba tolik šetřit s potravinami jako 
během zimy. Proto se během 
masopustu snědly poslední zbytky 
zásob, aby se nezkazily. Na Tučný 

čtvrtek si naši předci dopřávali 
hlavně hovězí, jehněčí a zvěřinu. V 
19.století si oblibu získaly 
zabíjačky a tradiční vepřová pečeně 
s knedlíky a se zelím, nechybělo 
ani dobré pivo. Podle tradice by 
měl člověk sníst na Tučný čtvrtek 
co nejvíc jídla, aby měl po celý rok 
co nejvíc síly. 
Akce v Tršicích byla zahájena 
5.3.2022 v 8 hodin, kdy se sešli 
masky, hudebníci, nesměl chybět 
ani medvěd. Po té se vydali za 
panem starostou, aby dal maškarám 
svolení k masopustním taškařicím a 
ti se mohli vydat uličkami Tršic. Na 

každé zastávce čekalo na účastníky 
dobré občerstvení v podobě 
sladkých, slaných i masitých 
dobrot. Koblihy, klobásky, 
tlačenka, koláče přišly k chuti. 
Samozřejmě nechyběla ani nějaká 
ta štamprlička něčeho ostřejšího. 
Hudba pěkně vyhrávala do kroku i 
k tanci. 
Letos se nás sešlo zase o kapánek 
víc než v minulých letech o to víc 
jsme byli překvapeni, že mezi nás 
přišlo plno dětí a za to jsme byli 
nesmírně rádi. Doufáme, že se s 
Vámi zase příští rok uvidíme :-). 
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