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PANÍ UČITELKA MAČÁKOVÁ OSLAVILA STÉ NAROZENINY
Dne 16. února letošního roku oslavila své
krásné sté narozeniny paní Antonína Mačáková z Tršic.
Většina z nás, starších a středně narozených,
ji zná jako paní učitelku z tršické školy.
Paní Antonína Mačáková se narodila v Tršicích dne 16. 2. 1910 v rodině stolaře, Jakuba
Mačáka, který se kromě řemeslné práce živil
také zemědělstvím.
Vyrůstala spolu s rodiči a sourozenci v době,
která byla těžká, přesto se rozhodla studovat
a spolu s mladší sestrou se dala na dráhu učitelky. Ve školství začala pracovat v roce 1930,
kdy učila v obci Baška u Frýdku-Místku. Zde
působila do roku 1934. Později v učila krátký
čas v Ostravě, odkud přešla do Tršic, kde působila až do odchodu do penze. Snad poslední třídou, kterou učila, byla ve škol. roce 1974/75,
kdy učila za paní M. Staňkovou.
Paní učitelka spojila svůj život s Tršicemi
a prací ve školství. Ačkoli zůstala svobodná,
starala se se svou sestrou a maminkou o neteř, se kterou později žily v Tršicích.
Po celý svůj život byla vitální, a to až do
vysokého věku, kdy v osmdesátých letech se
spolu se svou sestrou Marií Najmanovou stala iniciátorkou založení místního vesnického
muzea v prostorách zámku. Dlouhou dobu se
taktéž staraly o údržbu parku a přilehlých částí
náměstí a hřbitova.
V roce 2001 jí zemřela sestra i neteř a tak žila
paní Mačáková ve svém domě zcela sama.
V jejím okolí se však našli spoluobčané, kteří jí pomáhali a v posledních letech se o ni obětavě starali. Byly to především paní Anna Březovská, paní Bernarda Dvořáková a paní Anna
Gregorová.
Od února letošního roku žije paní učitelka Mačáková v charitním domově pro řeholní
sestry na Svatém Kopečku.
Na závěr přikládáme několik vzpomínek žáků,
které paní Mačáková v různých dobách učila.

Paní učitelka Mačáková mě učila český jazyk v 5. třídě obecné školy a možná i později.
Byla hodná, trpělivá a přitom dokázala hodně
naučit. Když se výjimečně moc rozzlobila, nanejvýš nás udeřila do zad, ale jen jemně symbolicky.
Břetislav Bém, 68 roků, Tršice
Paní učitelka Mačáková mě učila český jazyk od l. třídy měšťanské školy. Tenkrát byla
ještě dost mladá. Vzpomínám si na její pěkně
upravenou hlavu, samé lokýnky. Byla z pěti
sourozenců. Rodiče měli malé hospodářství.
Jezdili kravami.
Jarmila Gregorová, 80 roků, Tršice
Paní učitelka Mačáková mne učila na II.
stupni v tršické škole. Patřila mezi oblíbené
učitele a byla velmi pečlivá. Hodně toho naučila.
Illiada Perutková, 55 let, Velký Újezd-Tršice
Paní Mačáková mne učila ve škol. roce
1974/1975, kdy jsme chodili do III. třídy, která byla umístěna v prostorách Hospodářské
školy.
Byla to již, alespoň v mých vzpomínkách,
starší dáma, která byla velmi trpělivá, především vzhledem k tomu, že v té době učila I.
a III. třídu.
Milan Mahdal,45 let , Tršice

Paní učitelka Mačáková mne učila v letech
1930-1934, v Bašce. Často se s úsměvem postavila před třídu a zvednutím prstu zjednala
ve třídě klid. Ráda na ni vzpomínám.
Vlasta Krautová, 88 let, Baška
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Blahopřáli jsme jubilantce
V den jejích narozenin jsme paní učitelce
připili na zdraví !
Byla to velká „delegace“, která jí přišla
poblahopřát. Sluníčko zářilo tím mrazivým
dnem a jako sluníčko zářila i ona, když útržky paměti vzpomněla své žáky, které učila
češtinu. Právě na té češtině si stále zakládá.
Přivítala nás doma ve své světničce. Byla
velice překvapená naší návštěvou, ale „zastihli jsme ji nepřipravenou“ a „nestačila
nic přichystat“. Podivovala se nad svými sty
lety, ale ta spousta nádherných kytic a dárků jí udělala velkou radost.
Jistě jste pochopili, že její nový domov,
kterým je domov pro řeholní sestry na Svatém Kopečku, přijala velice dobře a zdá se,
že se tam taky tak cítí.
Do dalších let přejeme paní Mačákové
hodně zdraví !
V.N. za SPOZ

MASOPUST V TRŠICÍCH
V sobotu, 6. února 2010 jsme v Tršicích opět
(asi poosmé) slavili masopust, čili jak se u nás
říká, vodili medvěda.
Sraz masek byl v osm hodin u zámku, kde se
sešlo asi 30 masek, dospělých i dětských.
Nachystaní, vyzbrojení teplou obuví, oblečením a především dobrou náladou, za doprovodu čtyř harmonikářů, jsme se odebrali nejprve
na zámek. Tam jsme dostali po důkladném ponaučení paní starostky klíče od Tršic a vyrazili
do ulic.
Poučeni z minulých let jsme letos navštěvovali ty domácnosti, které jsme v minulých
letech svou návštěvou potěšili a kde nás rádi
viděli. Tímto se omlouváme našim příznivcům
pod Chrástkou a v Chaloupkách, kam jsme letos nedorazili. Příští rok to napravíme.
Během naší cesty jsme byli bohatě pohoštěni a obdarováni, za což všem děkujeme.
Večer jsme se sešli v sále Radnice a podle tradice pochovali basu, čímž jsme uzavřeli
dobu plesů a bálů.
Snad jsme tak písničkou a tancem v letošní
nekonečné zimě zlepšili vaši náladu.
Vybrané peníze jsme předali Kulturní komisi,
která je použije na akce pro děti (vítání jara,
slet čarodějnic, dětský den). Ještě jednou díky
a na viděnou příští rok.
Členové kulturní komise a účastníci masopustního průvodu.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Ve dnech 29. března – 28.dubna 2010 (vždy pondělí a středa 8-12 a 13-17 hodin) se bude na
OÚ v Tršicích vybírat poplatek za vodné a za užívání kanalizace za rok 2009 a za psy na
rok 2010 od občanů, bydlících v místní části Tršice.

Cena vody z obecního vodovodu je  20,- Kč ( 13 Kč vodné, 7 Kč stočné) za 1 m3. Norma spotřeby vody je stanovena dle vyhlášky č.428/2001 Sb, cena je stanovena 7,- Kč/m3. Ceny stanovilo
Zastupitelstva  obce Tršice na 11. zasedaní dne 12.12.2007. Sazba poplatku za psa je stanovena
Obecně závaznou vyhláškou obce Tršice č.1/2008

Dne 24.dubna 2010 proběhne v svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Bližší informace budou doručeny formou letáčku do každé domácnosti.

Upozorňujeme občany, že 1. ledna 2010 vyšla v platnost obecně závazná vyhláška obce Tršice
č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou schválilo zastupitelstvo
obce dne 16.12.2009. Dle čl. 4 této vyhlášky je poplatník povinen na OÚ nahlásit předpokládanou
dobu a výměru užívání veřejného prostranství a uhradit příslušný poplatek do 7 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti.

Apelujeme proto na občany, kteří užívají veřejné prostranství jako skládku dřeva, stavebního materiálu apod., že nezaplacení  včas nebo ve správné výši bude řešeno platebním výměrem, který
může poplatek až ztrojnásobit.

PŘEHLED O PŘIROZENÉM POHYBU OBYVATELSTVA
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ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE
Sedmáci
na horách
Letošní zima má jednu velikou výhodu – umožňuje naprosto senzační a jedinečné
sportovní vyžití. „Sněží a mrzne, lyžák bude paráda“, říkali
jsme si se žáky 7. třídy. A taky
byl.
Letos byl náš cíl cesty zase
jasný – chata Oáza v Loučné
nad Desnou. Už pokolikáté
a zase Jeseníky nezklamaly.
Vynikající sněhové podmínky,
útulná chata, tradičně výborná domácí strava, milý personál a zábavní vlekaři. A navíc
i pro volné chvíle zázemí pro
relaxaci – herna s pingpongovým stolem, koberec na relaxaci, moderní televize s videem, kulečník.
Hned po příjezdu jsme vyrazili na svah, abychom nedočkavě vyzkoušeli, jak nám to
lyžování půjde. Rozdělili jsme
se na lyžaře a skoro lyžaře
a začal výcvik. Ti zdatnější
pilovali různé styly, chvilku
byli k nerozeznání od olympijských závodníků, když řezali
svahy v carvingových obloucích. Ostatní vstávali a padali a znovu bojovali s neposlušnými lyžemi a   hůlkami,
se sněhem a sami se sebou.

A zvítězili!!! A potom ti, kteří patřili v pondělí k začátečníkům, nejpozději ve středu
mrskali oblouky, jako by se
s lyžemi na nohou narodili.
Takový lyžák totiž není jenom pro ty, kteří už umí, ale
právě největší přínos má pro
ty, kteří se první krůčky teprve učí.Tolik hodin výuky, které se jim dostane, by museli
v lyžařských školách docela
tvrdě zaplatit. My instruktoři
– pedagogové a paní zdravotnice, bez které by nic nešlo,
máme velikou radost, že se
nám snad podařilo získat pro
tento krásný sport další nadšence. Mnozí taky zkusili strávit několik dní bez rodičovského dohledu, pod přísnýma
očima paní zdravotnice denně
uklízet svůj pokoj, postarat se
o své věci a to není málo. Přesvědčili nás, že jsou bezvadný
kolektiv a že se dokáží společně bavit a také si navzájem
pomoci.
Závěrečný slalom byl už jen
třešničkou na sněhovém dortu
– diplomy a malá odměna pro
nejlepší a ocenění a obdiv pro
všechny   statečné lyžařské
bojovníky. A najednou tu byl
poslední den a není divu, že
se nikomu moc nechtělo nasedat do autobusu směr domov.
Očití svědci hovoří takto:
„Na lyžáku bylo fajn, naučila jsem se lyžovat. Ubytování
a jídlo bylo dobrý. Nikdy na
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lyžák prostě nezapomenu.“
„Moc se mi tam líbilo, trochu už umím lyžovat. Hned
bych se tam vrátila.“
„Líbilo se mi všechno, jenom večerka byla moc brzo.“
„Nejlepší byl svah a jídlo.“
„ Na horách se mi moc líbilo, počasí dobré, sněhu hodně. Pokoje byly dobře vybavené. Moc jsem si to tam užila,
hned bych se vrátila.“
„Lyžák byl super! Pořád
jsme jezdili, na šlepru nebyly
fronty.“
„Na lyžáku bylo super. Postele byly měkké, sprchy
nové. Hodný personál vařil
dobrá jídla.“
„Jídlo bylo perfektní. Podmínky pro lyžování skvělé.
Penzión dobře zařízený. Jsem
rád, že už umím lyžovat. Byla
tam sranda.“
„Líbil se mi slalom a prudký
kopec.“
„Na lyžáku bylo úžasné lyžování, které se všichni naučili. V chatě jsme hráli večer
společně zábavné hry. Na vleku byli srandovní vlekaři, kteří
všem pomáhali.“
„ Nejlepší byly skokánky.“
„ Všechno se mi moc líbilo.
Ubytování a jídlo – skvělé. Na
svahu byla sranda, zkoušeli jsme pořád nějaké kousky
a to mě bavilo. Osobní volno
bylo nejlepší. Hned bych si
všechno zopakovala.“

ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE
Máme kandidáta
na Nobelovu cenu
MÍRU!!!!!!
„Všechno se dá uskutečnit, když
to není vysloveně nemožné, když na
to člověk zaměří svou mysl, a když
je rozhodnutý, že to udělá.“ Čtete
slova nesmírně skromného lidského
a člověčího člověka Nicholase Wintona. Dá se o něm napsat jednoduchá věta: Těsně před vypuknutím 2.
světové války zachránil 29 letý britský občan Nicholas Winton 669 českých a slovenských dětí před jistou
smrtí. Vypravil pro ně několik vlaků,
které je odvezly do Velké Británie.“
Ale dá se toho o něm říct mnohem víc. 26.ledna jsme měli možnost se žáky 8.a 9. třídy zhlédnout
unikátní dokumentární film Síla
lidskosti v olomouckém kině Metropol. Film byl oceněn v roce 2002
cenou EMMY AWARD, což je obdoba
Oskara v oblasti dokumentárních
filmů.
Představte si do posledního místečka zaplněný sál kina. Celý program trval 2 hodiny a hlediště plné
„puberťáků a tvrďáků“ani nedutalo.
Mnozí nezadrželi slzy při scénách
dětí loučících se na nádraží s rodiči.

Do školičky,
do školy …........
Polovina ledna   bývá v tršické
škole spojena se zápisem žáků do
1.třídy.
Letos jsme čekali větší počet  
dětí, a tak jsme se na zápis řád-

( Věděli, že se loučí navždy?) Odjížděli k anglickým adoptivním rodičům, kteří se jich nezištně ujali.
„Wintonovy“ děti se teprve 50 letech od záchranné akce dozvěděli,
komu vděčí za život. Mnozí to nevědí dodnes. Jsou rozsety po celém
světě.
Nechám mluvit pozorné diváky –
žáky 8.a 9. třídy:
„ Nicholas by měl být vzorem pro
každého. Nejvíc na mě zapůsobilo,
že celých 50 let neprozradil nikomu,
co udělal. Nemluvil o tom proto, že
měl pocit, že měl udělat ještě víc.
Neuvěřitelná skromnost.“ Jindřich
Karas
„Chtěla bych pana Wintona potkat
osobně. Je prý „chodící sluníčko“.
Vážně ho obdivuji.“ Gabriela Valsová
„Nejvíc na mě zapůsobily fotografie zachráněných dětí. Byl to pro
mě jasný důkaz, že jde o živé lidi,
ne o čísla.“ Aneta Lužová
„Nedokážu si ani představit, že
by se lidé o činu pana Wintona nedověděli.“ Lukáš Kovařík
„Nicholas Winton má velké srdce.. Zachránil tolik dětských životů!
Bylo to pro mě smutné, ale i hodně
poučné.“ Vendula Coufalová
„Nejvíc mě udivilo, že si 50 let
nechal všechno o záchranné akci
pro sebe. Kdyby jeho žena Greta
neobjevila náhodou na půdě listiny,
svět by nic nevěděl o nejúžasnějším

člověku.“ Pavel Brzokoupil
„Tento film mě dojal až k pláči,
jak dokážou být lidé bez lidskosti.
Viděl jsem beznaděj v očích dětí,
když měli odjet do neznáma a navždy.“ Marek Navrátil
„ Na území ČR žije 14 Wintonových dětí. Možná je jich víc, jenom o svém zachránci nic nevědí.
Dnes je mu 100 let, jezdí bugatkou
a dráždí policii rychlou jízdou.“ Ondřej Zlámal
„Nicholas se snažil dostat z Československa co nejvíc dětí. Jeho
vlak vezl do Anglie dokonce i šestiměsíční dvojčata. Poslední várka
dětí byla připravena už ve vlaku na
nádraží koncem srpna 1939, všichni
rodinní příslušníci se přišli rozloučit
na nástupiště obsadili Němci. 1. září
1939 vypukla válka a  pro 251 dětí
to znamenalo jistou smrt. Nestihly
to.“ Monika Chodilová „Proč nemá
ještě Nobelovu cenu za mír?“
Žaneta Kovářová, Jakub Sochůrek,
Iveta Feriančeková, Kateřina Ruská, Petr Glier, Jan Hostášek, Jan
Nuc, Jaroslav Pavlík, Marek Werner, Marek Švarc, Jana Čapková, Jiří
Hradílek, Aneta Gruntová, Ondřej
Vojáček, Jiří Babica, Milada Soldánová, Petra Krejčí, Vendula Coufalová, Lukáš Matečka, Antonín Dočkal,
Tomáš Šiška, David Matula, Vojtěch
Štěfan
Inez Šindlerová, ZŠ Tršice

ně připravili.   V pátek 18. ledna
přesně ve 13.00 bylo všechno
připraveno a zápis mohl začít. Rodiče a budoucí školáci procházeli
v doprovodu paní učitelky budovu
školy  a na své cestě plnili drobné  
úkoly, které si pro ně připravili žáci
z vyšších tříd.  Děti navštívily Ferdu
Mravence, kterého zachránily od
nudy a naučily  ho sportovat, pejskovi a kočičce pomohly poskládat
obrázek , z berušky a motýla vybraly lepšího zpěváka a našly jim
ztracené  puntíky z křídel. Splněné
úkoly   byly oceněny čokoládovou
medailí i jinými dobrotami.
Zápis pokračoval ve třídě, kde
si děti společně s paní učitelkou
povídaly nad obrázky, hledaly  
písmenka, poznávaly barvy, tvary, číslice, kreslily a recitovaly…

Za svůj první školní výkon si mohly vybrat malý dáreček, který pro
ně vyrobili budoucí spolužáci ve
školní družině. K zápisu přišlo celkem 21dětí. Tento významný den
jim bude připomínat i upomínkový
list, který jim na závěr předala ředitelka školy.                                                      
Mgr. Eva Žundálková
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Slavnostní
zahájení plesu
Na letošní ples SRPŠ se žáci naší IX. třídy připravovali již dávno. Naše paní učitelky I.Šindlerová a E. Kapuciánová s nimi každou středu
ráno trénovaly polonézu. Stalo se  již tradicí na
naší škole, že žáci vycházejícího ročníku zahajují ples a pak roztančí celý sál waltzem s rodiči.
Jak se jim podařil vstup do společnosti dospělých, posuďte sami:
Líbilo se mi, jak jsme byli krásně oblečení.
Nejhorší byla tréma před plesem. Moje partnerka měla krásné šaty.
/ Antonín Dočkal/

Najednou jsme byly jako princezny, holky šílely už týden dopředu. Vlasy měly upravené
od 12 hodin v poledne. Mně se taky nechtělo ze šatů a už vůbec ne si rozpustit vlasy.
Velký zážitek bylo dostat se na sál, protože
cesta byla jedna velká klouzačka a dolů mě
musel táta snést.
/ Silvie Zelinková/

Musím se přiznat, že mi nácvik polonézy a tanec chybí. Taky se mi líbilo, jak se taťka snažil
tančit waltz. Fakt mu to šlo. /Gabriela Valsová/
Měl jsem strach ze začátku, když jsme nastoupili, ale pak všichni říkali, že jsme tančili dobře. Ani jednou jsem se nespletl, takže
super!
/ Lukáš Matečka/

Všichni jsme byli hrozně nervózní. Většina
naší třídy byla na plese poprvé. Hned po
polonéze jsme šli pro rodiče, těm šel tanec
dobře. Bylo tam hodně lidí, ale užili jsme si
to, super ples!
/ Aneta Slováčková/

Na mé předtančení jsem se těšila od dob,
kdy tančila moje starší sestra. Vždycky se mi
líbily bílé šaty, ve kterých vypadá každá dívka jako princezna. Pak mé nadšení opadlo,
když jsem uviděla plný sál. Myslela jsem, že
do sálu vůbec nevkročím.
/ Aneta Lužová/

Na plese se mi líbil můj oblek. Polonéza se
nám povedla.
/ David Matula/
Náš ples byl úžasný! Na začátku byli všichni vynervovaní, ale ukázalo se, že zbytečně. Nikdo nic nepokazil. Všichni nás chválili,
v obchodě dostali všichni tanečníci za odměnu lízátka .
/ Vendula Coufalová/

Náš ples dopadl prostě úžasně! Ten pocit
v krásných a dlouhých šatech je prostě nenahraditelný! Určitě by bylo škoda, kdyby se
některá spolužačka této úžasné příležitosti
vzdala.
/ Petra Krejčí/

Ples byl zahájen polonézou. Byla tam spousta lidí. Polonéza se nám povedla bez chyby.
Celý ples jsem si užila.
/ Iveta Herinková/

Mgr. Inez Šindlerová
třídní učitelka IX. tř. ZŠ Tršice

Před plesem jsme se sešli všichni spolužáci, všichni v „kvádrech“ a plesových šatech.
Některé spolužáky jsem skoro nepoznal.
Bolely mě nohy!
/ Ondřej Vojáček/
Ples se mi líbil, znamenal pro nás pocit dospělosti, že už jsme v 9. třídě. Ples se vydařil pořadatelům i nám.
/ Marek Navrátil/
V šatech jsem si to užila, připadala jsem si
jako princezna. Jen mě mrzí, že už žádný takový ples nikdy nebude! /Žaneta Kovářová/
Na plese bylo skvělé, že to byl vlastně náš
ples! Ples, na který jsme trénovali týdny.
Chlapci vypadali jako gentlemani, dívky
jako princezny.
/ Jindřich Karas/
6

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Výbor SRPŠ při ZŠ Tršice děkuje všem, kteří svou prací přispěli ke zdárnému průběhu plesu SRPŠ
a dětských šibřinek ve dnech 16. a 17. ledna 2010.
Poděkování patří paní učitelce Šindlerové a Kapuciánové, které s deváťáky nacvičily polonézu, dále
rodičům a pracovníkům školy, kteří pomohli při organizaci plesu a úklidu, a samozřejmě také sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly.
Sponzoři plesu a dětského karnevalu SRPŠ při ZŠ Tršice - 16. a 17.1. 2010
Pan Lukáš Černý, potraviny Odra Tršice
Pan Erwin Rollný, čalounictví Tršice
Mgr. Alena Maková, lékárna
Rehabilitace Tršice
Jednota Tršice
Potraviny u Minxů, Tršice
Pan Chodil, autodoprava Tršice
Manželé Šindlerovi, Tršice
Paní Protivanská, Přestavlky
Dopravní společnost BODOS
Manželé Šimečkovi, Tršice
Pan Pospíšil, pila Tršice
Paní Gregorová, Obuv Tršice
Paní Poláková, potraviny Vacanovice
Paní Roskovanyiová, Second Hand Tršice
Manželé Pazderovi
Manželé Brzokoupilovi
Manželé Matečkovi
Pan Ludvík

Obec Tršice
Mgr. Vladimíra Švecová, ředitelka ZŠ Tršice
Mgr. Miroslav Švec, ředitel MHM EKO, Zábřeh
Jan Lipner, cukrárna Tršice
Manželé Brlíkovi, Doloplazy
Paní Dočkalová, Doloplazy
Paní Baldermannová, kadeřnictví Přestavlky
Tršická zemědělská, a.s., Tršice
MUDr. Jindřich Závodník, Tršice
František Šindelka a syn, STIHL Hostkovice
Paní Schejbalová, Schemax Tršice
Manželé Lužovi, Tršice
Paní Jana Lužová, ředitelka MŠ Suchonice
Manželé Sklenářovi
SRPŠ ZŠ Tršice
Pan Stanislav Záděra, pneuservis Tršice
Manželé Hořínovi, Tršice
Manželé Krátcí, Tršice
Manželé Rozsívalovi, Magma Morava Tršice

KNIHOVNA V TRŠICÍCH INFORMUJE
děti, studenti a důchodci 50.- Kč.
Vzáří minulého roku byla provedena změna
výpůjčního dne ze čtvrtka  na středu . Výpůjční
doba zůstává  stejná:
Pondělí od 13 do 18 hodin, ve čtvrtek od
9.30 do 12 a od 12,30 do 16 hodin. V knihovně je pro čtenáře i občany k dispozici internet
/bezplatně/.
Co si přejeme k Měsíci knihy.   Jen to, aby
knihovnu navštěvovalo více čtenářů. Pořád
máme co nabídnout   a čtenář si může půjčit
svou oblíbenou knihu pro potěšení i pro poučení.
Knihovna velmi dobře spolupracuje se Základní školou v Tršicích. V březnu připravujeme
ve spolupráci besedu k výročí slavných spisovatelů.
Knihovna zajišťuje služby i pro přilehlé obce.
I když je to pro ně mnohem složitější, vždy si
najdou čas a do knihovny přijdou. Proto bychom si přáli, aby našlo cestu do knihovny více
návštěvníků z Tršic, hlavně pak maminky s dětmi. Máme pro ně spoustu pěkných knížek.

Vážení občané,
ještě nedávno jsme kupovali knížky jako vánoční dárek a už je tu březen " Měsíc knihy".
Již tradičně slavíme tento svátek knihy a také
souběžně hodnotíme činnost knihovny. Po celý
rok 2009   sledujeme ukazatele: počet výpůjček, návštěvnost knihovny, počet čtenářů.
V roce 2009 bylo evidováno 119  dospělých
čtenářů a 33 čtenářů do 15 let. Knihovnu navštívilo 1578 návštěvníků. Bylo vypůjčeno celkem 6.050 svazků knih, z toho 4.884 pro dospělé čtenáře a 726 pro děti. Čtenáři si mohou
vybírat z 5.605 svazků na volném výběru.
Bylo nakoupeno a zpracováno 108 svazků,
část nákupu byla z rozpočtu obce Tršice a část
z finanční dotace v částce 6.000  od pana MUDr
Tomáše Vodvářky. Můžeme říct, že v roce 2009  
byl nákup velmi dobrý. Bohužel se dá očekávat
, že v roce2010 se tato situace nebude opakovat.
Rozpočet na nákup knih byl snížen.
Vzhledem ke skutečnosti, že cena knihy neustále stoupá, bylo nutné zvýšit čtenářský poplatek na rok 2010 - dospělí čtenáři 100.- Kč,

Vaši návštěvu se těší knihovnice.
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( … pokračování)
2. února 1943, úterý 33. týden
O 12 h v noci jdu s tatou pro vodu a na procházku do 1 h. Sl. nepřišel. Spíme do 10 h
a jdeme k našim. K Máni chodí stále lidé.
Obědváme kmínovou polévku s chlebem.
O 1/2 3 h odpoledne je Mánin pohřeb. Je hodně lidí a má 16 kytic a 3 věnce. Jsme celí rozčilení. Hudba je také a mnoho cizích lidí. Na
bílé rakvi měla od Sl. kytice bílých květů. Je to
vše velmi dojemné. Odpoledne dělají trachtu.
Sl. je také u Herinků. K večeři je česnečka.
Sl. přišel o 3 h ráno a donesl 2 pecny chleba.
Spí zde až do 6 h. Já ležím nahoře. Byl jsem
o půlnoci na procházce s tatou, dělá nám to
dobře. Taje.
4. února 1943, čtvrtek 33. týden
Ve 3 h ráno jdu s tatou pro vodu a spát jdeme až v 6 h ráno a hned snídáme. Spíme do
1/2 12 h a obědváme polévku a brambory
s oškvarkama. Odpol. spíme. Večeříme chléb
a povidla a kávu. Je obleva. Sl. přišel o 11 h
a potkal Hanusa. Donesl chléb a různé věci.
Dnes padl Stalingrad a zároveň dnes zasáhla
poprvé do bojů česká legionářská jednotka.
Možná že náš K[urt] tam bude také. Sl. zde
spí až do 5 h ráno.
12. února 1943, pátek 34. týden
O 1/2 3 h ráno jdu s tatínkem pro vodu a je
mírný vítr. Jdeme trochu na procházku. Tata
si omylem oblékl Sl. šubici. Spíme jen asi 1
h, až o 6 h snídáme a spíme do 11 h. K obědu je ovarová polévka s chlebem. Odp. jsme
dole a večer jdeme nahoru. Večeříme jelita
s brambory od včera. Pozvali jsme Sl. na počest narozenin m. K. pijeme čaj a rohlíky a zákusky (perník od Lotky). Licka vyšila na červený polštářek: My všichni Ti Kurtíčku přejeme,
abys brzy přijel. Uprostřed byla K. fotka. Trochu vykládáme a pak jde Sl. dolů. Situace je
výborná. Sl. jde o 3 h domů.
17. února 1943, středa 35. týden
Jdu pro vodu o 2 h s tatou a jdeme trochu ven
a je to fajn procházka. Jsme zpět až o 3/4 4 h,
a byli jsme tedy venku 7 čtvrthodin. O 4 h snídáme a pak nerušeně spíme až do 12 h a pak
obědváme výbornou bramb. polévku. Odpoledne zase spíme. Večer jdeme nahoru a jíme
zase bramb. polévku. Sl. přišel o 8 h a donesl
dopis od Lotky. Avisuje 2 balíky a píše, že je
možné, že již v pondělí, tj. 22. t. m., by museli
nastoupit. Tata mluvil se Sl., ale ten proti tomu
nic nenamítal. Tedy Lotka může přijet i s Ervinem k nám, ovšem do lesa. Jdu s tatou do lesa
s motykou a v posledním našem úkrytě odhrnuji sníh. Cestou jsem v lese ztratil moji zelenou
čepici. Charkov již také padl. Je to ohromné.
18. února 1943, čtvrtek 35. týden
O 1 h jdeme do lesa a jsme zpět i s vodou o 4
h. Sl. jde domů o 6 h a pak snídáme a jsme

u našich nahoře až do 8 h ráno a pak jdeme spát. Obědváme bramb. polévku a spíme
dále až do 4 h. Večeříme chléb se solí a jdeme
nahoru. Já budu s Pražákama v lese a budu
docházet domů pro proviant. Mrzne. Situace
je ohromná. Rusi berou Němce hákem. Jen po
válce aby už bylo. Sl. dnes zase nepřišel. Nevíme, co se mu přihodilo nebo proč nejde.
20. února 1943, sobota 35. týden
Nemůžeme spát, a jdu s Lici proto o 1/4 2 h
v noci k našim nahoru a o 3 h jdu s tatou ke
drenáži pro vodu, je tam dobrá voda. Jsme
na procházce až do 1/2 5 h ráno. Snídáme
a loupeme pár brambor na polévku a jdeme
spát. Mama a Lici krájí zeleninu. Spíme do 1/2
11 h a modlíme se. Obědváme polévku hovězí
s bramborama a koprovou omáčku s knedlíkama chlebovýma. Odpol. spíme a večer jdeme
nahoru. Sl. přišel o 1/2 8 h večer a je zlý, že
Ervin také s Lotkou přijede a tata s ním v klidu věc projednal. Večeříme kopr a knedle. Je
to dobré jídlo. Je hodně bláta a taje. Sl. jde
domů a jsme vzteklí, že Licka dělala uraženou.
Jdeme na procházku. Je trochu přimrzlo. Jsme
zvědaví, co bude s Lotkou a Ervinem, zdali přijedou v pondělí. Sl. má katar průdušek.
22. února 1943, pondělí 36. týden
Byli jsme na procházce a jsme zpět o 4 h a snídáme pak. Spíme do 1/2 2 h a jíme polévku
s chlebem nadrobenou. Odpoledne sedíme
dole a večer jdeme nahoru. Já jdu o 1/2 8 h
večer čekat, zdali nepřijedou z Prahy. Čekám
do 1/2 9 a mezitím přišel Sl. a donesl balíky
z Prahy. Posílají sádlo, asi 4 kg cukru, 10 tub
cukerinu, salám a různé šaty. Asi že v transportu nejsou. Večeříme polévku. O 1 h jdeme
já a tata ven a do lesa až do 1/2 4 h. Je zmrzlo. Dnes je 8 měsíců, co jsme v exilu.
25. února 1943, čtvrtek 36. týden
Ve 2 h jdu s tatou pro vodu a na procházku až
do 4 h a snídáme pak. O 1/2 5 h jde Sl. domů.
Věc s ním a Lici je již urovnána. Spíme do 12
h a obědváme hovězí polévku se zavařenýma bramborama. Odpoledne spíme a večer
se umývám a jdu nahoru. Včera mě ostříhal
tata dohola, poněvadž mi vlasy řídnou a chci
zabránit vypadávání. Večeříme chléb s povidly
a kávu. Čekáme na Sl., ale nepřišel. Jsme nahoře a vykládáme.
6. března 1943, sobota 37. týden
Jdu s tátou o 2 h ráno pro vodu a teče již
u drenáže značně méně vody. Je trochu jasno
a pěkně, a proto jdu s tatínkem na procházku
do lesa. Sníh hodně již v lese zmizel, ale přesto je ho tam ještě dosti. Jsme zpět o 1/2 4 h
a snídáme a zaděláváme na knedle a krájíme
chleba a já kůrky štípu na kombinačce. Jdeme spát a spíme do 1/2 11 h a pak se modlíme. K obědu je hovězí polévka (z klobásy),
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zavařená v ní strouhanka a koprová omáčka
a chlebové knedle. Je to výborné. Odpol. spíme a modlíme se. Večer jdeme nahoru. Poněvadž Sl. včera nepřišel, nemáme chleba,
a proto nevečeříme a čekáme, až Sl. přijde. Již
máme hlad. Sl. přišel o 1/4 9 h a donesl chléb
a medu 1/2 kg, má hlídku. Prý musel dát 200
Vlast za cibuli, a proto nedonesl tatovi fasung.
Povídal, že prý mu říkal R. Orel, že s tím chlebem to musí přestat. Sl. jde domů. My jsme
se rozhodli, že vzhledem k tomu, že nevíme,
jak to s naším zásobováním bude, že napíšeme Pražákům, aby nepřijeli. Je nám toho velmi líto, ale nemůžeme jinak činit.
9. března 1943, úterý 38. týden
Jdu s tatou o 1/2 1 h v noci pro vodu a na
procházku až do 1/4 4 h ráno. Je to pěkná procházka. Pak snídáme a loupeme brambory na
polévku. O 3/4 5 h jde Sl. domů. My jdeme také
spát a spíme až do 12 h a obědváme bramb.
polévku. Odp. spíme. Večer jdeme nahoru
a večeříme chléb s medem. Odpol. byl značný
vítr. Čekáme na Sl. Sl. přišel o 9 h a donesl
potraviny a náš dopis, co jsme psali L., přišel
zpět s pozn.: Adresát ve vyšetř. vazbě. Jsme
z toho celí nanic. Sl. zde spí až do 2 h.
11. března 1943, čtvrtek 38. týden
Jdu s tatínkem asi o 1/4 2 h v noci pro vodu.
Zároveň jdeme trochu na procházku. Jdeme
zpět o 1/4 4 h a snídáme. Tata bere prášek,
nemá co kouřit. Jdeme spát. Já a Lici však nemůžeme usnout a vykládáme až do 1/2 10 h
a pak přišel Sl. a kolem boudy uklidil smetí. Pak spíme do 12 h a obědváme fazolovou
polévku. Odpol. ve spaní pokračujeme až do
večera a v 3/4 7 h večer jdeme nahoru. Večeříme kmínovou polévku. Sl. přišel o 3/4 9 h.
večer a donesl 2 pecny chleba a tatovi 5 cigaret. Je tomu velmi rád. Mluvili jsme se
Sl. ohledně věci s Lotkou, ale nechce o tom
vědět. (Utéct.)
16. března 1943, úterý 39. týden
O 1 h v noci jdu s tatou pro vodu a na procházku až do 4 h, to jest plné 3 hodiny. Dělá
nám to velmi dobře. Já v lese cvičím. Je velmi
hezky. Jsme zpět a snídáme. Sl. dnes nepřišel. Nevíme, co s ním je. Jdeme spát a spíme
do 12 h. Včera večer jsme krájeli chleba na
knedle. Obědváme hovězí polévku (se zavařenýma posledníma bramborama) a zelí s houskovýma knedlema. Je to výborný oběd. Odpol. spíme. Večer jdeme nahoru a jíme chléb
s vaječnicí. Sl. dělal včera věnce a dnes bude
zase dělat do Penčic (Pokornému) a pozítří do
Tršic (Zoufálkovi). O 1/2 8 h večer Sl. přišel
a donesl čerstvý chleba, rohlíky a noviny. Spí
zde až do 1/2 10 h večer a jde hned domů, má
práci. Je velmi jasno. Situace je dobrá. Němci
dobyli zpět Charkov. Je to ale úspěch celkem
bezvýznamný. Na severu a středu postupují
stále Rusové. V Africe, tj. v Tunisku, je klid.
Dnes jdeme zase ven.

19. března 1943, pátek 39. týden
V 1 h v noci jdu s tatou pro vodu a na procházku do lesa. Jsme zpět o 4 h, a tudíž jsme byli
pryč 3 hodiny. Snídáme chléb a kávu, která
je špatně obarvenou vodou, a k tomu hořkou.
Naděje, že by cham pam Jojzl mléko sehnal,
jsou malé. Vaříme zase ráno kávu na oběd.
O 12 h obědváme kus chleba a zase kávu. Odpoledne spíme. Večer je erév šábes a modlíme
se. Večeříme chléb buď suchý, neb se solí, neb
kávu a já s 3 cibulkama. Teď jsou ty živy velmi
špatné, ani to kávou nevoní. V neděli je Purim
a Hitler nevisí. Čekáme na Sl., ten o 10 h přišel a donesl chléb a rohlíky. Hned si šel dolů
lehnout a Licka by mu nejraději plombovala
zuby k. o., tomu protivovi. Počasí je ve dne
hezké, je potřeba déšť.
20. března 1943, sobota 39. týden
Jdu s tatínkem o 1 h v noci pro vodu a ven
až do 4 h a pak snídáme. Sl. jde domů o 1/2
4 h. Spíme do 10 h. Ráno jsme loupali brambory a obědváme bezvadnou hovězí polévku se zavařenou strouhankou a ohromný
guláš s bramborama (každý má 5 kousků
masa). Odpol. spíme a modlíme se. Večeříme bramborovou polévku, je velmi dobrá.
Čekáme na Sl., ale nejde, a proto jdu s tatou pryč. Venku je mráz, asi 6o. Tata četl
z bible Ester.
22. března 1943, neděle 39. týden
Jdu o 1 h v noci s tatou pro vodu a na procházku. Jsme zpět o 4 h a snídáme. Spíme do 12 h
a obědváme kmínovou polévku a zelí s bramborama a zbytek guláša. Již nemáme guláš.
Odpol. spíme až do večera a jdeme nahoru
a večeříme zelí a brambory (zbytek z poledne). Čekáme na Sl., ten přišel o 1/2 9 h a donesl chléb a brambory. Prý mu F. slíbil mléko,
až bude po kozlatech. Byli bychom tomu velmi
rádi. Sl. si jde lehnout dolů a hádají se. On je
teď hrozný protiva!
24. března 1943, středa 40. týden
V 1 h ráno jdu s tatínkem pro vodu a na
procházku. Zase jsme si v boudě odpočinuli.
Jsme zpět o 1/2 4 h ráno a snídáme. Sl. jde
domů o 5 h ráno. Jdeme spát a spíme až do
11 h. Já jsem ráno od 7 až do 8 h dole loupal
a strouhal brambory na knedle. Dopoledne
děláme s tatínkem knedle a vařím je. K obědu je fazolová polévka a bramborové knedle
s povidlovou omáčkou. Je to velmi dobré.
Jsme zvědaví, co se děje v Tunisu, zdali naši
nepovolili. Odpol. spíme až do 1/2 6 h a jdeme nahoru. Večeříme chléb s medem a pár
knedlíků studených jím já. Netrpělivě čekáme na Sl. O 1/2 9 h Sl. přišel a byl poslouchat. Situace je ohromná. Anglo-Severoameričané stále prudce útočí a již prolomili
Mareth-linii. Je to ohromný úspěch v 3. den
ofensivy. Rusové na středním a severním
úseku fronty útočí a postupují na Smolensk
a v kubánské oblasti též. Tedy také postu9

pují. Sl. je hned jiný. Má hned lepší náladu.
Jen aby v Tunisu byli brzy hotovi. Prý mluvil
Churchill. Dnes byl velký vítr, ale nepršelo.
Večer vítr ustal.
26. března 1943, pátek 40. týden
Zase jdu s tatou ven pro vodu a jsme zpět o 3
h, ale šli jsme již o 12 h a po příchodu snídáme a chystáme bramborovou polévku. Spíme
do 12 h a obědváme bramborovou polévku.
Odpol. spíme zase. Večer se umývám a jdu
nahoru. Sl. zde byl odpol. Včera byl v Brodku.
Prý Ulicovi psali domů a 2 z Laznik jsou již
mrtví. Jsou v Osvinčíně. Sl. večer přijde. Dnes
má Lici narozeniny a přejeme jí. Sl. přišel
a poslouchat nebyl, jde domů spát. My pijeme
čaj a rohlíky a dáváme také Lici a Sl., ale oni
nechtějí, je jim horko stejně. Jinak je situace
dobrá. Je zamračeno.

30. března 1943, úterý 41. týden
Vodu mám již doma a na procházku nejdeme, poněvadž je bláto a tma. Trochu dřímeme. Sl. jde o 1/2 6 h domů a já jsem byl vylít
kyblík v potoku. Snídáme a já strouhám chléb
na knedle. Dopoledne nemůžeme spát. K obědu je polévka, chlebové knedle s marmeládovou omáčkou. Je to výborné. Odpol. spíme až
do1/2 7 h. Sl. je v poli a nejde poslouchat.
Tata je zlý. Mně bolí trochu v krku. Večeříme
kávu a chléb a naši chléb s medem. Čekáme
Sl. O 1/2 9 h jsem byl pro vodu. Je hezky.
Sl. přišel a poslouchat byl. Situace je velmi
dobrá. V Tunisu Anglo-severoameričané stále
postupují a v Rusku místama Rusové též. Jinak
je tam klid. Sl. si jde hned lehnout dolů. Od
počátku ofensivy v Tunisu je dobře naložen.
(pokračování v dalším čísle TZ)

VÝZNAM UŽITEČNÉHO PTACTVA V PŘÍRODĚ
V přírodě se vyskytuje mnoho druhů škůdců, kteří snižují výnosy zahrad, z orné půdy,
ovocných stromů, luk, lesů a vinic.
Většina hmyzu je škodlivá téměř všem kulturám pěstovaných člověkem. Hmyz se velmi
intenzivně rozmnožuje. Intenzita rozmnožování nesnese s rozmnožováním ostatního živočišstva srovnání.
Například u mouchy by dosáhlo potomstvo
(kdyby nebylo přirozených nepřátel) za půl
roku statisíce jedinců.
A podobně je tomu například u pilatek, kůrovců a jiného hmyzu. Uvážíme-li např., že
sýkorky, brhlíci seberou přes tisíce vajíček
nebezpečného škůdce, učiníme si snadnější
představu o tom, k jakým škodám by docházelo, kdyby jmenované ptactvo tak účinně
v zárodcích nehubilo tyto škůdce.
Bylo zjištěno, že některé býložravé housenky během doby od vylíhnutí do zakuklení
zvýší svoji váhu až tisíckrát.
I ptactvo je ve srovnání s většinou živočišstva velmi žravé. Hmyzožraví ptáci předčí
svou žravostí ptáky semenožravé. To souvisí u těchto ptáků s velkou pohybovou energií, kterou musí vynaložit, abychom si učinili
konkrétní představy o významu užitečného
ptactva v přírodě. Uvedu pouze dva jednoduché příklady. Špaček, jeden pár špačků (kromě škody kterou bezesporu působí) posbírá
v době krmení mláďat nejméně 300 g hmyzu
denně. Za měsíc hnízdění je to několik kg., za
jaro a léto jsou to metráky hmyzu.
A dále, jeden hraboš polní spotřebuje ročně
nejméně jeden kilogram obilí, a protože hrabošů a polních myší je bezpočet, rychle se
množí, tak by to byla pohroma a podstatně
nižší sklizeň. Když předpokládáme, že jeden
dravec, sova (jestřáb, kalous) chytne v pří-

rodě během 24 hodin 3 hraboše, nebo myši,
případně jiné škodlivé hlodavce, ročně tím
zachrání několik metráků obilí.
Semenožraví ptáci jsou užiteční jako ničitelé obtížných plevelů.
Patří sem pestrobarevný stehlík, který od
podzimu do jara vyzobe a stráví semena různých druhů bodláků, čekanky a dalších.
Hejl je užitečným ničitelem semen kopřiv
a lebedy, hejna zvonků a pěnkav ihned po
žních vyhledávají vytracená semena škodlivých plevelů na strništích.
Čečetky vybírají semena lebedy, šťovíků
apod.
Užitečné ptačí druhy jsou jedinečnými šiřiteli rostlin, keřů a dřevin.
Jsou to hlavně drozdovití ptáci, kteří svým
trusem zanášejí na paseky dřeviny jako jsou
bez černý, šípek, ptačí zob aj.
V poslední části příspěvku bych se rád zmínil o podpoře těchto nejužitečnějších ptáků,
tj. sýkorek, špačků z pohledu hnízdění a to
výroba a použití ptačích budek.
Je nutno používat drsná, nehoblovaná prkna a to proto, aby se šplhající nebo k otvoru se zavěšující ptáci mohli dobře zachytnout
nebo vyšplhat zevnitř budky k otvoru.
Výletový otvor bývá nejčastěji kruhový,
a dělá se v průměru 3,0 až 3,5 cm pro všechny druhy sýkor a 5 cm i více pro špačky a jiné
ptáky. Vnitřek budek by měl mít velikost 12
až 15 cm, výška budky by neměla být vyšší
než 30 cm, u sýkor i menší. Pod výletovým
otvorem umístěte bidélko, asi 2 cm dlouhé. Je
to snad to nepotřebnější, zejména pro mladé stavitele budek. Ptáci tyto budky potřebují
a odmění se vám sběrem škodlivého hmyzu.                
Ing. František Kudela
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Kdo je Ing. Ferdinand Ježík
V loňském listopadovém vydání TZ jsem psal o opravě kaple sv. Kunhuty, která se nachází u Dolního mlýna v Tršicích. Někteří čtenáři mě proto požádali, abych napsal také něco o Ing. Ferdinandu
Ježíkovi, jehož hlavní zásluhou byla  tato kaple opravena. Nejen však tato historická památka, ale
i několik křížů a pomníků v katastrech obcí na sever od Přerova, kde bydlí. Mimo jiné také na Tršicku.
Ing. Ferdinand Ježík pochází z Předmostí, kde jeho rodiče měli hospodářství. Je z pěti sourozenců,
ženatý a otcem dvou dětí.  Všichni jeho sourozenci byli chlapci a stejně jako Fedinand  dosáhli vysokoškolského vzdělání. Bratr Václav, vedle stavební fakulty, vystudoval také bohosloví, za totality
byl tajně vysvěcen a přijat do jezuitského řádu. Jako kněz pak působil na Velehradě, sv. Hostýně,
v Českým Těšíně a nyní je duchovním správcem  v několika obcích  skoro na hranicích s Rakouskem,  
blízko Vranovské přehrady, kam byl vyslán generálem jezuitského řádu.
    Ferdinand Ježík absolvoval Střední zemědělskou technickou školu v Přerově a dálkově Vysokou
školu zemědělskou v Brně.  Řadu let pracoval jako zootechnik  v Předmostí na farmě JZD Kokory
a několik roků před dovršením důchodového věku byl  po sametové revoluci zvolen předsedou transformovaného Zemědělského družstva Kokory. Řadu roků je také předsedou městské organizace KDU
- ČSL v Přerově.  Již v  době, kdy zastával funkci předsedy kokorského družstva, se díky pochopení
svých spolupracovníků, věnoval opravě drobných cirkevních  památek,  a v této své užitečné zálibě
má podporu také u současného vedení tohoto zemědělského družstva.
    Ing. Ferdinad Ježík je velkým zastáncem družstevní myšlenky. Přitom zdůrazňuje, že družstevnictví nevzniklo až se zakládáním Jednotných zemědělských družstev, ale je mnohem starší,  ještě
z doby , kdy  první družstevní podniky byly zakládány ne z politického důvodu, ale pouze z praktické pořeby  "co jednomu zatěžko, to všem dohromady snadno".  Zálibou Ferdinanda Ježíka  jsou
kulturní a historické památky. "Líbí se mi a hlavně nemohu vidět,  když chátrají nebo je dokonce
záměrně někdo ničí", říká Ferdinad Ježík.  Má také blízký vztah k ochraně přírody. Sám proto koupil
desítky různých druhů stromků,  které   zasázel v katastrech obcí, kde zároveň opravuje historické
památky.
Miroslav Rozkošný

Otázka pro P. Františka Pěnčíka,
duchovního správce tršické farnosti

Jaký byl letošní výnos tříkrálové sbírky a sbírky na pomoc Haiti ?
Tříkrálová sbírka, která proběhla ve farnosti Tršice v sobotu 9. ledna 2010, vynesla celkem 30.841,- Kč. V samotných Tršicích se vybralo
18.256,- Kč, v Lipňanech 3.404,- Kč, Zákřově 4.195,- Kč, Vacanovicích
3.490,- Kč a v Hostkovicích 1.496,- Kč. Pro srovnání: v loňském roce se
vybralo v Tršicích 17.163,- Kč, v Lipňanech 3.344,- Kč, Zákřově 4.026,Kč a Vacanovicích 2.905,- Kč, celkem 27.438,- Kč, Tedy o 3.403,- Kč se
letos vybralo více než v loňském roce. Mé poděkování patří koledníkům
i vedoucím skupinek koledníků. A rovněž velké díky všem, kteří na tříkrálovou sbírku přispěli.
V lednu přišlo náhlé ničivé zemětřesení na Haiti. Proto Česká biskupská
konference vyhlásila humanitární sbírku na postižené na Haiti. Sbírka
proběhla při bohoslužbách v neděli 24. ledna ve všech katolických kostelích. V kostele v Tršicích přispěli věřící částkou 5.416,- Kč. Také jim
upřímně děkuji za jejich štědrost a solidaritu.
Miroslav Rozkošný
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Kulturní komise v Tršicích,
žáci ze Základní školy Tršice,
děti z Mateřské školy Suchonice
a zahrádkáři z Tršic
Vás zvou na

do sálu Radnice v Tršicích
dne 20. března 2010 ve 14,00 hodin,
kde jsou pro vás připraveny
vystoupení dětí z MŠ Suchonice a žáků ze ZŠ Tršice,
velikonoční dílny
a „vynášení Moreny“

Komise žen zve všechny
malé i velké
do  zahrádkářské
klubovnyv  Tršicích
v sobotu dne 27.3. 2010
ve 13.30 hodin
budeme vyrábět
„VELIKONOČNÍ DEKORACE“
budete potřebovat
• na 1 polystyrenové vajíčko,
• 3 metry 2,5 cm široké mašle ve dvou ladících
barvách /tedy 2x 3 metry mašle/,
• několik špendlíků, tužku a nůžky a taky trochu
trpělivosti
Těšíme se na Vás

Prodám zahradu
o rozloze 2000 m2
v Tršicích
v blízkosti přehrady
možné pěstovat zeleninu na ploše 500 m2,
• zbytek oplocené zahrady byl osázen různými
druhy ovocných stromů
a keřů v roce 1998.
•

• je

Cena podle dohody.
Telefon:

607 610 551
nejlépe večer
v době 19.00-20.00 h.
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