
 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
Vážení občané, 
 
je tu konec prázdnin a s nimi i část vysně-
ných dovolených. Děti si odpočinuly a po-
malu se  chystají na první školní den. Prv-
ňáčků bude letos 19 a přijde i 14 dětiček 
do mateřské školky. Na 2. stupni základní 
školy probíhaly po celou dobu prázdnin 
stavební práce na rekonstrukci školních 
šaten, které se určitě povedly a budou se 
dětem i učitelskému sboru líbit. Za obecní 
úřad jim přejeme do nového školního roku 
všechno nejlepší a hezké známky. 
Usnesením Magistrátu města Olomouce 
č.j.SMOL/154167/2015/OZP/VH/Gib byla 
dne 14.7.2015 uvedena do zkušebního 
provozu kanalizace a ČOV v Tršicích. Na 
základě těchto skutečností jsou občané 
naší obce povinni se na kanalizaci připojit 
kdykoli, nejpozději však do 31. října 2015. 
Při nedodržení termínu a náležitostí bude 
obec Tršice postupovat dle zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), kde je zakotvena pravomoc 
obce v ustanovení § 3 odst. 8: Obec může 
v přenesené působnosti rozhodnutím ulo-
žit vlastníkům stavebních pozemků nebo 
staveb, na kterých vznikají nebo mohou 
vznikat odpadní vody, povinnost připojit se 
na kanalizaci v případech, kdy je to tech-

nicky možné. Tato povinnost se ukládá ve 
správním řízení.  
V současné době probíhají práce na pří-
pravě výstavby vodovodu do místních čás-
tí. Na dotaz, kterým jsme si dělali průzkum 
o zájem k připojení na vodovod, většina 
z dotázaných odpověděla kladně. Těch, co 
zájem nemají, bylo opravdu jak šafránu a 
možná, že po letošním létě ještě svoje 
záporné stanovisko změní. Vodovod se 
tedy budovat bude a doufám, že se nám 
podaří práce zahájit na jaře 2016. 
Blíží se čas Tršických hodů, které letos 
proběhnou ve dnech 5. a 6. září. Když si 
přečtete nabízený program, tak si určitě 
každý s nás vybere to své. Vstupné je 
pravda 120,-Kč, ale kdybyste na jednotlivé 
účinkující jeli třeba do Olomouce, tak by 
se Vám vstupné pěkně prodražilo. Letos 
hody proběhnout v novém zámeckém are-
álu, který umožní i postavení velkého pó-
dia a stanů. Musíme jen doufat, že vyjde i 
počasí. Hasiči si pro Vás připravili hodové 
občerstvení a paní správkyně muzea se 
moc těší na návštěvníky. Muzeum je po 
částečné rekonstrukci s výstavou dalších 
nových exponátů, které jste darovali.      
 
Hezký zbytek prázdnin 
 
  přeje Leona Stejskalová 
  starostka Obce Tršice  
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V letním večerním soumraku jen tak sedím, přemýšlím a vzpomínám na mlýny, mlynáře v 
Tršicích a Penčicích a vše okolo nich. Tuto vzpomínku mi navodila kniha, kterou jsem dočet-
la a jejíž děj se odehrává ve mlýně. Dnes už jsou v provozu jen velkomlýny a ty malé zvané 
klepáčky už zanikly. Na ně a jejich pány otce, jak se mlynářům za mých školních let říka-
lo, chci vzpomínat. 
V Tršicích byly tři mlýny. První byl 
pod zámkem u velkého rybníka a 
při něm  je i pila. Říkalo se zde u 
Pospíšilů, a tak je to dosud. 
Vzpomínám si, že když se šlo po 
chodníčku vedle Olešnice a kolem 
rybníka, bylo slyšet padat vodu z 
náhonu na kolo a ostatní zvuky. 
To byla ta pravá mluva či hudba 
toho mlýna. 
Řeka Olešnice protéká údolím 
směrem na Penčice, kde v údolí 
sedí další mlýn, menší a zve se 
Prostřední. Vlastnili ho Siroginovi 
a nedaleko následuje opět velký 
rybník s třetím tršickým mlýnem nazývaným "Pod Kunhutkou". Tyto dva mlýny vidět ze silni-
ce směrem k Penčicím. Název má po kapličce sv. Kunhuty, stojící několik desítek metrů od 
silnice. Je obehnaná zídkou a bývá zde každoročně sloužena mše svatá na svátek této svě-
tice. Na tom mlýně se ještě v padesátých letech plně pracovalo pod vedením pana otce 
Františka Dvořáka. Po něm nastoupil syn Zdeněk. 
Olešnice putuje přes Penčice a hned na pokraji býval mlýn, kterému se v době mého dětství 
říkalo U Skácelů. Nebyl už moc desítek let funkční, ale ta jeho velká místnost u vstupu vypa-
dala jako dřívější šalanda. V ní bývala nějaká osamělá babička. Nedaleko silnice směrem k 
Zábeštní Lhotě  je kamenný most s oblouky, pod nímž probíhá tato řeka a před tímto mos-
tem se do ní vlévá potok Říka tekoucí od Lazník, který poháněl mlýn Bešť. Vidět je od  mostu 
patřící do Zábeštní Lhoty. Klapal do roku 1940 a v té době byl jeho posledním majitelem byl 
pan Hubert Veselský. Od toho kamenného mostu Olešnice daleko nedoteče a je zase u mlý-
na v Penčičkách, opět u Dvořáků. Pan otec Jůlis Dvořák byl bratr pana otce ze mlýna Pod 
Kunhutkou a na těch dvou mlýnech se udržel rod Dvořáků dodnes. Na Olešnici je v Penčič-
kách ještě jeden mlýn, ale až dost daleko za dědinou. Je to mlýn Na Hrázi a v n 
ěm mlel mouku pan Josef Sýkora. Olešnice teče dál  po kamínkách a mezi břehy a jistě se 
potká ještě s jinými mlýny. 
                                                          upravil Miroslav Rozkošný, foto archiv Mgr. Milana Mahdala         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O kapli svaté Kunhuty nemáme mnoho 
historických záznamů. O co jsme chudší o 
věrohodné informace, o to bohatší jsou 
pověsti vztahující se k tomuto místu. Snad 
právě jakási odlehlost nutila naše předky 
k domněnkám, ze kterých vznikaly pověsti. 

Známé jsou tři pověsti, podle kterých kaple 
vznikla, ale o kapli svaté Kunhuty existuje i 
další pověst, která byla publikována ve 
sborníku „Záhorská kronika“ v roce 1926. 
Do sborníku ji poslal ředitel tehdejší měš-
ťanské školy v Tršicích, Jan Kostruch. 
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Pokusím se celou pověst, zde označenou 
jako povídka, interpretovat tak, jak byla 
zapsána s výjimkou jazykových archais-
mů. 
 
Povídka o založení kaple sv. Kunhuty  
na Tršicku 
Jdeme-li z Tršic silnicí do Přerova, tak 
vpravo za Tršicemi od penčické silnice 
naproti Dolního mlýna je kaplička zasvě-
cena svaté Kunhutě. Kaplička stojí upro-
střed polí na starém hřbitově, který je po-
sud obehnán kamennou zdí.  
 
O založení této kapličky se vypravuje 
pověst: 
V dobách, kdy bývala v našich krajích ro-
bota, bydlel na tršickém zámku zlý a 
ukrutný správce, který byl postrachem 
nejen lidí z Tršic, nýbrž i celého okolí. 
Obyvatele celého okolí utiskoval. Lidé se 
před ním třásli strachem a hrůzou. Pět dní 
v týdnu museli poddaní pracovat na pan-
ských pozemcích, a jen jeden nebo dva 
dny směli obdělávat své pozemky. Mimo 
roboty museli odvádět na zámek ještě de-
sátky ze své úrody a z výrobků domácího 
hospodářství. A běda tomu, kdo by nepo-
slechl. 5 i více ran si odnášel ze zámku za 
svou neposlušnost Nic však netrvá věčně, 
správce zemřel a poddaní si oddychli, jeho 
tělesné pozůstatky byly pohřbeny na hřbi-
tově za osadou. Když druhého dne po 
pohřbu šli poddaní cestou na panské ko-
lem hřbitova, spatřili mrtvolu správce, kte-
rá ležela na hřbitově na povrchu. Ohrome-
ni strachem a hrůzou utíkali od hřbitova, a 

jen ti nejodvážnější běželi na zámek, aby 
oznámili, co na hřbitově viděli.  
Ihned se na hřbitov vypravili lidé ze zám-
ku, kteří mrtvolu správce pohřbili. Leč dru-
hého dne, ležela opět na povrchu. To sa-
mé se opakovalo i třetího dne. Znovu při-
šel kněz, znovu vysvětil hrob a mrtvolu 
uložili do země.  
Následujícího dne, když šli lidé kolem hřbi-
tova na robotu, pohlíželi se zvědavostí na 
správcův hrob. Správcova mrtvola tam již 
neležela, ale místo ní ležela na hrobě dře-
věná soška. Když lidé přišli blíže, shledali, 
že je to soška svaté Kunhuty. S úctou ji 
zvedli a zanesli do farního kostela. Odtud 
soška zmizela a druhého dne se opět ob-
jevila na správcově hrobě. To samé se 
opakovalo i třetího dne. Lidé usoudili, že 
zde vládne nějaká nadpřirozená bytost a 
rozhodli se, postavit na místě, kde soška 
byla nalezena kapli, kterou zasvětili svaté 
Kunhutě. Na oltář této kapličky byla posta-
vena nalezená soška. Kaplička je tam do-
sud a soška je prý tam před oltářem 
uschována. 
 
Tolik zápis ředitele měšťanské školy 
v Tršicích Jana Kostrucha. Odkud čerpal 
informace, jakou měrou je zde zastoupena 
lidová fantazie či fantazie samotného auto-
ra se asi již nikdy nedovíme. Přesto se 
podle mého jedná o zajímavou informaci 
vztahující se k naší obci, i když je nutno 
odmyslet mnohé historické nepřesnosti. 
 
   Mgr. Milan Mahdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním roce jsme si připomněli mnohá významná výročí naší historie, a to především 70 
let od ukončení II. světové války, která poznamenala tvář Evropy a jejich obyvatel na dlouhá 
desetiletí. K neméně důležitým událostem našich i evropských dějin patří bezesporu 600 let 
od smrti Mistra Jana Husa, reformátora církve, který byl za své názory upálen v Kostnici 
v roce 1415. O Janu Husovi bylo mnoho řečeno a mnoho napsáno a jeho osobnost patří k i 
po šesti stech letech k „největším Čechům a Evropanům“, a to především pro jeho postoje a 
názory. 
V neděli 21. června jsme si osobnost Jana Husa připomněli v kapli Betlémské ve Vacanovi-
cích slavnostní bohoslužbou církve Československé husitské. Celé setkání nás věřících růz-
ných církví i nevěřících se neslo v poklidném a přátelském duchu a doufám, že nás obdařilo 
pohodou a poklidem. Zároveň nás kázání Mgr. Hany Šebíkové přimělo zamyslet se nad se-
bou a naším chováním a jednáním ke svému okolí. Po bohoslužbě jsme se zaposlouchali do 
písní mladých kytaristů a další čas jsme si popovídali se známými a kamarády. Strávili jsme 
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tak příjemné nedělní odpoledne. Děkuji tímto všem, kteří se svou prací zasloužili o zdárný 
průběh celé akce. 
 

Mgr. Milan Mahdal 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Od roku 1995 
jezdíme společně se 
skauty z dalších 
oddílů, vždy dvakrát 
ročně, upravovat 
okolí kostela a celý 
přilehlý areál Staré 
Vody. Posledních 
jedenáct let si tuto 
akci nenechali ujít ani 
skauti z Kanady. 
Jejich odhodlání 
absolvovat let přes 
oceán, aby mohli 
přidat ruku k dílu na 
Staré Vodě, je 
obdivuhodné. Nutno dodat, že jejich účast je velkou zásluhou Lubomíra Vaňáka - Estera, 
vedoucího oddílu z Dubu nad Moravou, který přátelské kontakty přes oceán inicioval a stále 
udržuje. Na letošní jarní části Obnovy Staré Vody, která probíhala od 23. do 24. 5., kanadští 
skauti chyběli. Avšak stále ještě mohu využít podzimního termínu. Kdo však opět dorazil, byl 
Wieszek Janicky a skautští bratři, harceři, z Polska. Nejsilnější sestava skautů byla z Dubu 
nad Moravou a z Doloplaz. Celkem se nás sešlo šest desítek a mezi hlavní práce patřilo se-
čení trávy, čištění hřbitova a okolí Královské studánky, zasypávání děr na příjezdové cestě, 
oprava mostku na pěšince k rybníku a zalévání nově vysazených lip, kterých je v celém 
areálů přibližně osmdesát. Část kluků pomáhala panu Jindřichu Machalovi navážet materiál 
na opravu kapličky v místě bývalých Vojnovic. Přestože zamračené počasí nebylo příliš vlíd-
né, práce se opět udělalo hodně. Můžete se o tom přesvědčit například při letní Anenské 
pouti 25. července. 
  

Jiří Dvořák, 2. oddíl Poutníci Čechovice 
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Vyšlo v časopise Národní osvobo-
zení a v Přerovském deníku. 
 

Před několika vyzvala Česká obec sokol-
ská své župy a jednoty ke spolupráci s 
dalšími společenskými organizacemi a z 
nich zejména s Českým svazem bojovníků 
za svobodu. Na tuto výzvu reagovala Tě-
locvičná jednota Sokol Přerov a ve spolu-
práci s Okresním výborem Českého svazu 
bojovníků za svobodu v Přerově a  Gym-
náziem Jana Blahoslava a Střední peda-
gogickou školou v Přerově začala pořádat 
Pochody svobody do Tršic a Zákřova po 
stopách židovské rodiny Wolfů, která se 
zde za 2. světové války ukrývala. Letos 
15. dubna se konal již čtvrtý ročník toh oto 
pochodu. Měl však trochu netradiční pro-
gram. Jako vždy jsme ho zahájili prohlíd-
kou místního kostela. Obvykle následující 
návštěvu obecního muzea jsme však letos 
museli vynechat z důvodu jeho rekon-
strukce. Místo ní jsme poprvé navštívili 
tršický hřbitov a u společného hrobu obětí 
zákřovské tragédie jsme uctili památku 
zavražděných. Cestou zpět jsme se zasta-
vili u pomníčku na návsi, který věnovali 
američtí studenti obětem holokaustu a 
lidem, kteří za války Židům pomáhali. Od-
tud vedla naše cesta na Zákřov k památ-
níku tragédie, kdy v této vesnici bylo 18. 
dubna 1945 zatčeno 23 mužů a 20. dubna 

z nich 19 bestiálně zavražděno. Z nich 
i tři chlapci  patnácti a šestnáctiletí. Po-
slední naší zastávkou po stopách rodiny 
Wolfů byl pomník na místě jejich lesního 
úkrytu v lese Bělá, rovněž věnovaný ame-
rickými studenty. Zde se Wolfovi za války 
ukrývali ve dnech,  kdy úkryt v do-
mech odvážných a obětavých obyvatel 
Tršic a Zákřova nebyl ani trochu bezpeč-
ný.  
O významu Tršic a Zákřova v dějinách 
holocaustu svědčí, že již několik let na-
vštěvují tyto hanácké vesnice studenti ze 
Spojených států amerických. Letos sho-
dou okolností přijeli do Tršic ve stejný den, 
kdy se uskutečnil náš Pochod  svobody.  
Spolupráce zejména mezi Českým sva-
zem bojovníků za svobodu a Gymnáziem 
Jana Blahoslava a Střední pedagogickou 
školou v Přerově bude v letošním roce 
roce sedmdesátého výročí konce druhé 
světové války dál pokračovat.  Za účelem 
poznání dějin holocaustu pořádá  OV 
ČSBS v Přerově v neděli 17. května pro 
své členy a zejména studenty této školy  
zájezd na pietní akt - Terezínskou tryznu. 
Na září pak místopředseda svazu Mgr. 
Zdeněk Smiřický připravuje pro odbojáře i 
studenty zájezd po stopách partyzánského 
protifašistického odboje na Valašsku.   
 
   Miroslav Rozkošný 

 
 

 

 
 Tři tažné koně vystřídal Jiří Herinek na svém malém hospodářství v Tršicích. Zaměstnáním 
strojvůdce v železniční stanici Přerov si začátkem devadesátých let vzal zpět k obdělávání z 
Jednotného zemědělského družstva půl hektaru  pole a k němu přidal asi měřici a půl nájmu. 
Z chovu hospodářských zvířat měl také krávu , prase, kozu a ovce. Na obdělávání pole a 
dovoz krmení potřeboval  alespoň jednoho koně. Po Zuzaně a Dáše to byla nakonec Nyra, 
kterou letos v červnu prodal novému majiteli  
z Doloplaz. "Bylo to z důvodu mojí nemoci. Jinak bych bez koňa nebyl," vysvětlil mi 
pan Herinek. 
Šestiletá  kobylka Nyra byla už poslední tažný kůň v Tršicích. Majitel ji koupil jako dvouletku 
od chovatele z Uničovska a spolu s dalším zkušeným a zapálený koňákem Františkem Vláči-
lem ji zaučil v tahu. Po zrušení chovu větších hospodářských zvířat a obdělávání pole měl 
chovatel pan Herinek Nyru už jen pro svoje potěšení a projížďky do blízkého i mnohem vzdá-
lenějšího okolí. O jeho cestách po Moravě i Čechách s norickou kobylkou Dášou a originál-
ním krytým vozem jsme už v Tršickém zpravodaji psali. Tři podobná putování absolvoval Jiří 
Herinek  také s Nyrou a kamarádem Vláčilem, dnes už několik let obyvatelem Sobíšek. Je-
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jich první cesta byla dvoudenní a vedla do Horní Loděnice. Druhá trasa mířila do Hostýn-
ských vrchů přes Radkovu Lhotu, Rajnochovice a Rusavu do Dobrotic. Třetí cesta Nyry s 
opratěmi v rukou, střídavě Jiřího Herinka a Františka Vláčila, vedla do Huzové a na farmu 
Holubice u Medlova , kde už oba přátelé měli dobré zkušenosti s přijetím a ubytováním, kte-
rého  se jim tam před několika lety dostalo. Jejich zpáteční cesta vedla přes starobylý mlýn 
Šargoun u Litovle. Poslední cestu, dlouhou 50 km, absolvovali pánové Herinek a Vláčil s 
Nyrou do jejího nového bydliště. 
 

 
 
Nyra byla poslední tažný kůň v Tršicích z tisícovek jejích předchůdkyň, které jí za dobu exis-
tence obce předcházely. V každé vesnici bývaly i tažné krávy. Možná by bylo zajímavé 
vzpomenout také tu v Tršicích poslední. Snad se mi to s pomocí některých pamětníků podaří 
zjistit a také něco zajímavého o tom do Tršického zpravodaje napsat. 
 
         Miroslav Rozkošný 
 
 

 

 

 

 

Ráno se probouzelo do nového dne. Obloha neslibovala žádné extra 
pěkné počasí, přesto tento den neměl být jen jednou z „obyčejných“ ne-
dělí.  Partička holek včele s jedním hochem a pod vedením své vedoucí 
se chystali zúročit své celoroční snažení na mezinárodní  MIA festival 
„Děti fitness aneb sportem proti drogám“ v pražské Lucerně. 
Cesta na tuto soutěž vedla přes semifinálové kolo, kde mladší vyhráli 
svou kategorii, a starší děvčata obsadila druhé místo. Oběma skupinám 
toto umístění otevřelo cestu do Prahy. 
 

Festival probíhal od pátku 22. 5. až do neděle 24. května. Na čtyřech nezávislých pódiích se 
představilo přes 4000 soutěžících v patnácti disciplínách. Naše mládež soutěžila, jak jinak 
v kategorii mažoretky a to ve věkové skupině 8-10 let mladší skupina a starší pak v kategorii 
10-13 let. 
 

 

MMaažžoorreettkkyy  jjeeddoouu,,  mmeeddaaiillee  vveezzoouu  ……    
 



Konkurence byla tak veliká a 
vyrovnaná, že úkol porotců určitě 
nebyl jednoduchý. Jeden výkon 
byl lepší než druhý, opravdu se 
bylo na co dívat! Měla jsem 
skromné přání – při vyhlašování 
výsledků od posledního místa 
neslyšet naše jméno na „prvních 
místech“ a to vůbec ne, že bych 
si myslela, že naše omladina by 
byla horší než ostatní. Všichni 
byli srovnatelně výborní! 
Postupně jsem skromnost odho-
dila daleko na Václavák a přála 
si, aby naše děcka skončila do pátého místa. To se mi také splnilo! Dál jsem si nepřála už 
nic, jen ve zdraví přežít tu přemíru napětí, emocí a všeho dohromady. Když ohlásili Trixie 
Tršice mladší na druhém místě nevěděla jsem, jestli z té únavy už náhodou nesním. 

 
Záhy se celá situace do 
puntíku opakovala u starších 
děvčat. Slyšet v Lucerně 
„Tršice“ vedle všech těch 
známých měst, byl obrovský 
zážitek. Opravdu odvážet si 
z Prahy dva stříbrné poháry 
a medaile byl neskutečný a 
neuvěřitelný úspěch. 

 

 

Vím, že to byly neuvěřitelné 
nervy a hodiny dřiny, ale 
výsledek za to stál! Moc a 
moc všem blahopřeji.  Petře, 
vedoucí mažoretek, 

velikánské díky za obrovský kus práce, který s mládeží odvedla, a díky ní mohli stát na podiu 
pražské Lucerny s medailemi na krku. Také je třeba poděkovat obecnímu úřadu za finanční 
přispění, OD Centrum za „síň slávy“ a všem rodinným příslušníkům a fanouškům za dopro-
vod na soutěže a maximální podporu.  
 
                                                                                                  Jana Ulicová 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

     Ve středu 22. dubna proběhl již čtvrtý zápis do 
Mateřské školy Tršice. Rodiče se svými dětmi moh-
li mateřskou školu navštívit od 15:00 do 18:00. Ve 
starší třídě Tygříků rodiče a děti vítali pan ředitel a 
vedoucí učitelka mateřské školy. Děti za pozdrav 
dostaly malou sladkou odměnu a zvířecí omalo-
vánku naší školky. Tu si mohly v druhé třídě vybar-
vit, zatímco maminka nebo tatínek vyplňovali po-
třebné dokumenty. 
     Ve třídě Medvíďat děti nejen malovaly svoje safari omalovánky, ale byl tu pro ně připra-
ven přímo pohádkový program. Jak již pozvánky na zápis napovídaly, letos se děti pustily na 

 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  TTrrššiiccee  

 



pohádkovou cestu s princeznou nebo princem. Během cesty musely zneškodnit šestihlavého 
draka – sestřelit dračí kuželky koulí, zvládnout rytířský turnaj – objet překážky na odrážecím 
koníkovi, navléknout princezně korále, které ztratila v trávě, a nakonec vybrat princezně šaty, 
které by si oblékla na ples. Kdo zapeklitý úkol splnil, mohl si na zámek natisknout pohádkové 
razítko. Za splnění všech úkolů na děti opět čekala drobná sladká odměna.  
     Letos máme celkem 16 dětí, které věkově splňují podmínku nástupu k základnímu vzdě-
lávání, některé si ovšem pobyt v mateřské škole z různých důvodů prodlouží. Celkem 
k zápisu přišlo 21 dětí, převážně z Tršic a okolí. Z důvodu maximální možné kapacity 40 dětí 
letos nejsme schopni přijmout všechny děti, které u zápisu byly. Kladného vyjádření se ale 
dočkají 2/3 dětí a další děti budeme moci přijmout, až budeme mít všechny podklady pro 
udělení odkladů školní docházky a budeme znát přesný počet dětí, které v mateřské škole 
budou zůstávat.  
     Na všechny přijaté děti se již nyní těšíme a doufáme, že se jim u nás bude líbit. 
 
     Mgr. Michaela Šedivá, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 

  
 
 
 
 

TÝDEN S KNIHOU 
 

V měsíci dubnu, konkrétně 22., 
slaví svůj svátek všechny 
knihy. Ani my jsme neza-
pomněli, a abychom si Den 

knihy náležitě užili, věnovali jsme se knize, 
písmenkům, pohádkám a všemu, co 
s knihou souvisí, celý týden, a to od 20. do 
24. dubna. V tomto týdnu si také každé 
z dětí mohlo do školky přinést svou nejob-
líbenější knížku, o které jsme si pak chvil-
ku všichni společně povídali. 
 Týden jsme zahájili divadelním 
představením, kterým bylo ztvárnění po-
hádky ‚ Pták Ohnivák a liška Ryška‘. A 
protože základem knih jsou písmenka, 
hned zrána jsme si je procvičovali – sklá-
dali jsme barevná víčka z PET-lahví na 
vystřižená písmenka, z písmenek skládali 
slovíčka podle předloh, určovali slova, 
která začínají stejným písmenkem, pís-
menka jsme zkoušeli napsat, z kaštanů se 
děti pokoušely poskládat svá jména, při 
písmenkovém pexesu hledaly počáteční 
písmena, kterými začínaly názvy věcí na 

obrázcích, vyráběli jsme záložku do knihy, 
hráli si na knihovnu a mnoho dalšího. 
Abychom si zasoutěžili, pomocí pohádko-
vého kvízu jsme ověřovali naše znalosti 
českých pohádek. 
A protože kniha má i svou historii, připo-
mněli jsme si, jak to bylo kdysi, když pís-
mo neexistovalo, a do plastelíny jsme ryly 
obrázkové vzkazy. Písmenka jsme psali 
do písku a dokonce je jedli – ale nebojte, 
jen ta, které si děti předtím samy vymode-
lovaly z marcipánové hmoty. Činností bylo 
nepřeberně…   
Ale co by to bylo za oslavu bez návštěv! 
Proto jsme se vydali do místní obecní 
knihovny, kde nám paní knihovnice pově-
děla základní informace o tom, jak to v 
knihovně funguje, ukázala nám čtenářský 
průkaz, provedla mezi knihami a prozradi-
la jejich zařazení. Další den nás pak přišli 
na zahrádku navštívit naši páťáci ze zá-
kladní školy, kteří s sebou přinesli knihy, 
ze kterých nám předčítali. A po obědě? To 
nám celý týden chodili do školky číst naše 



šikovné maminky či babičky – to abychom 
měli sladší spaní.  
Co dodat závěrem? Snad už jen připome-
nout slavný citát a těšit se na další Den 
knihy s pestrým programem. 

„Četba jsou otevřené dveře do kouzelného 
světa.“  (F. Mauriac) 
      
  Mgr. Markéta Doláková,  
  učitelka ZŠ a MŠ Tršice 

 
 

 
U6 - ÚŽASNÝ SVĚT TECHNIKY 
 
     Píše se úterý 14. dubna a šestičlenné družstvo z Tršic vyráží směr Ostrava, kde ho čeká 
nové dobrodružství v podobě natáčení televizního programu U6 - úžasný svět techniky. Profil 
soutěže a samotné díly, které jsme zhlédli v televizi i na internetu, nás natolik nadchly, že 
jsme chtěli svoje dosavadní znalosti a dovednosti z přírodních věd vyzkoušet v praxi. „Sou-
těž je zaměřena na přírodní vědy a jejich využití v reálném životě a má ambice divákům na-
značit, jak funguje svět kolem nás a vnuknout jim myšlenku, že je lépe býti tvůrcem než pou-
hým uživatelem techniky a technologií.“ 
 
     Natáčení proběhlo v interaktivní expozici U6 
oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě, kde jsme 
dorazili s předstihem a naše družstvo si tak 
mohlo vybrat, zda budou tým ALFA či OMEGA. 
Zvolili jsme si krásné modré barvy ALFY. A kdo 
vlastně reprezentoval naši školu? Do čela se 
postavila Nikola Krátká, v týmu s ní pak bojovali 
Martina Štefová, Martin Grepl, Šebestová a 
Karolína Staňková. Rovnocennými protivníky 
se nám stali žáci ze ZŠ generála Heliodora 
Píky a MŠ ze Štítiny. Krátce po seznámení se 
soupeři se nám přišel představit i celý štáb - 
režisér, dramaturg, producent, animátoři, 
maskérky, zvukaři i samotní moderátoři, v roli 
pana Továrníka - Petr Vaněk a v roli pana 
Ducháčka - Karel Zíma.  
 
    Následně začal kolotoč, česání a líčení, 
převlékání a přelepování reklam na botách 
i oblečení, nasazování zvukových portů, 
základní poučení a pak už hurá na scénu. 
Nebylo to jednoduché, ale celkem rychle jsme si zvykli na dění kolem nás. Nejlegračnější 
nám připadaly přeřeky herců, vyslovit názvy našich škol byl trošku oříšek. A když už se nám 
zdála dlouhá chvíle, přišel pan Ducháček „Karel“ s nikdy nekončící dobrou náladou a vtipem, 
aby nás rozesmál. 
   Celý den jsme si báječně užili, plnili jsme zajímavé úkoly, v rámci kterých jsme si vyzkou-
šeli teorii přírodních věd v praxi a prokázali jsme i fyzickou obratnost. Pokud byste chtěli vě-
dět, jak to celé dopadlo a jak jsme šikovní, mohli jste  se na nás podívat  pátek 8. 5. 2015 
v 15:30 na CT:D nebo v repríze v neděli 10. 5. v 12:00.  Jestli jste ale nemohli sledovat přímý 
přenos, všechny díly jsou po odvysílání k zhlédnutí na www stránkách:  
http://decko.ceskatelevize.cz/u6  
 
  Na závěr bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, celému štábu a soupeřům za nezapo-
menutelný den plný zážitků. 
                
      Mgr. Šárka Stříbrnská, učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
 
 
 

 



 
ZDRAVÉ ZUBY -  ZÁŘIVÝ ÚSMĚV 
 

     V rámci prevence a péče o zdravý 
chrup k nám do školy zavítala 31. března 
studentka Lékařské fakulty UP Olomouc, 
aby žáci získali nejnovější a praktické in-
formace o této problematice. Program byl 
zaměřený na žáky druhého stupně zá-
kladních škol. Čekala nás hodinová před-
náška a následná diskuze. I když se 
v rámci různých předmětů tomuto tématu 
ve škole věnujeme, od budoucí zubařky 
žáci získali důležité praktické informace 
zaměřené především na prevenci zubního 
kazu a kamene. 
     Formou prezentace, výkladu a návod-
ných otázek si žáci zopakovali nejen stav-
bu zubu, ale také se seznámili s  výhoda-
mi a nevýhodami různých typů kartáčků a 

osvojili si správnou techniku čištění zubů. 
V rámci této přednášky zaznělo mnoho 
užitečných a cenných rad pro zdravý 
chrup. Prakticky bylo možno vyzkoušet 
techniku čištění zubů na modelu dospělé-
ho chrupu a požití tabletek pro zjištění 
zubního plaku. 
     Studentka také zdůraznila, že nezbyt-
nou součástí zdravé péče o chrup je vyvá-
žená a zdravá strava a pravidelné ná-
vštěvy u zubaře. Nejvíce zubům škodí 
cukry, které mají žáci velmi často v oblibě 
v podobě sladkostí a slazených nápojů. 
V závěru programu byl vymezen prostor 
pro případné dotazy.  
  
        Mgr. Vendula Havlenová,  
          koordinátor EVVO ZŠ a MŠ Tršice, p. o.                                                                                    

 

DEN ZEMĚ - ZOO SVATÝ KOPEČEK 
 

     Den Země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Cílem 
moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a 
hledání řešení těchto problémů. Letos připadl tento významný den na 22. dubna a my jsme 
se rozhodli oslavit ho návštěvou Zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce 29. 
dubna.  
     Výletu se zúčastnili žáci 5. až 9. ročníku. V tomto roce byly ústředním tématem biomy 
světa. Biomy jsou typy krajiny, které na naší planetě vznikly vlivem různých teplot vzduchu, 
různého množství srážek a odlišných tvarů povrchu. Typ krajiny má vliv i na rozmístění orga-
nismů na Zemi (například zebry, lvi u nás jen v ZOO, v Africe žijí volně). Rozeznáváme něko-
lik základních typů krajiny (biomů). Jsou to oceány, tropické pralesy, pouště a polopouště, 
savany, lesy a stepi mírného pásu, tundra a polární pustina. Každý biom obývají jiné druhy 
zvířat a rostlin. Musejí být dobře přizpůsobeny rozmarům přírody a nástrahám, které je tu 
denně potkávají.  
     Které biomy rozlišujeme? 
Mohou se některé druhy zvířat 
v přírodě potkat? Existují naopak 
druhy, jež nemohou žít ve stejné 
oblasti? Na tyto a mnoho dalších 
otázek lze nalézt odpovědi právě 
v zoologické zahradě. Prostřed-
nictvím pracovního listu se žáci 
seznamovali s mnoha zajíma-
vostmi ze života zvířat, jejich 
úkol spočíval v důkladném čtení 
informačních tabulek u jednotli-
vých živočichů. Tyto cedule jsou 
koncipovány tak, že obsahují 
informace o druhu zvířete i o 
biomu, ve kterém se nachází. 
Mezi nejtěžší úkoly patřilo 
bezesporu vyhledání zvířete, 
které žije samotářsky v polopouštních a křovinatých oblastech, je kriticky ohroženo a bylo 
vědecky popsáno až v roce 1968. Obtížné také bylo seřadit zvířata podle toho, jakého věku 
se dožívají, přičemž na výběr byla tato zvířata: mangusta liščí, sova pálená, pižmoň severní, 
tygr ussurijský a klokan rudý.   



     Aby vyplnění pracovního listu nebylo tolik náročné, před samotným odjezdem do ZOO se 
žáci ve třídě rozdělili do skupinek. Cílem bylo za každou skupinku odevzdat jeden pracovní 
list. Počasí nám naštěstí přálo, sluníčko svítilo, takže oproti loňské návštěvě ZOO byla letos 
radost procházet se a pozorovat zdejší přírodu a zvířata.  
     Po příjezdu do ZOO nás čekalo ještě jedno příjemné zpestření- zdejší chovatelka nám 
představila roztomilé zvíře – surikatu, konkrétně samce Richarda, a přiblížila nám jeho život-
ní návyky a chování. Zájemci si Richarda mohli také pohladit a chovatelka ochotně zodpově-
děla všechny naše dotazy. Po tomto vystoupení mohlo začít bádání a hledání odpovědí na 
záludné otázky.  
     V mezičase jsme se občerstvili ve zdejších kioscích a pohráli si ve výběhu s kůzlátky, 
která se těšila asi největšímu zájmu žáků.  Přesně ve 12 hodin jsme se všichni setkali, do-
koupili poslední suvenýry a vydali se zpět k autobusu. Každá skupinka odevzdala pracovní 
list.  
     Po zhodnocení musím s potěšením říci, že všechny třídy pracovaly zodpovědně a pra-
covní listy se mi vrátily někde částečně a někde zcela vyplněné. Na tom ve finále nezáleželo, 
cílem dnešní návštěvy bylo uvědomit si existenci různých biotopů, souvislostí a zákonitostí 
v přírodě a nezbytnost zoologických zahrad pro udržení a záchranu některých kriticky ohro-
žených druhů. Odměnou pro žáky byly nejen sladké bonbony, ale také příjemně strávený 
den mimo školní lavice a nové zážitky. 
 

     Mgr. Vendula Havlenová, učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
 

BAREVNÉ DNY 
 

Je to již potřetí, kdy se ve školce konaly barevné dny, tentokrát inspirované předvelikonoč-
ním obdobím – Modrým pondělím, Žlutým úterým, „Škaredou“ červenou středou a Zeleným 
čtvrtkem. Děti se každý den oblékly do jedné z barvy a soutěžily, kdo má nejvíce barevného 
oblečení. Fantazie dětem opravdu nechyběla, a tak na sebe oblékly i zimní bundy, čepice, 
dvoje tepláky a hromadu šperků s vidinou, že každý bod se přece počítá. Bodíky jsme spra-
vedlivě každý den počítali, na konci všechny sečetli a odměnili 3 děti z každé třídy, které 
nasbíraly bodů nejvíce. Ostatní děti si domů odnesly i cenu útěchy ve formě bonbonků a 
nafukovacího balonku. 

     Modré pondělí bylo inspirováno 
vodou jako jedním ze základních 
přírodních živlů. Děti si vyslechly krátký 
příběh o modré loďce, učily se uplavat 
zlému hastrmanovi a pomohly rybič-
kám najít směr, kterým mají v rybníce 
plavat. Nakonec si i každý svoji rybičku 
vyrobil. Na zahrádce pak hledaly 
modré obrázky a soutěžily, které 
družstvo jich najde víc. Žluté úterý bylo 
ve znamení sluníčka a hvězd. Hlavní 
otázkou bylo, co se děje se sluníčkem, 
když je noc, a co by se stalo, kdyby 
sluníčko nebylo. Pro jistotu děti 
sluníčko pozdravily krátkým cvičením, 
aby dnes dlouho svítilo a hřálo. Spolu 

se sluníčkem se děti seznámily i s hvězdami a zkusily si poskládat jednotlivá souhvězdí 
podle obrázku. Na zahrádce jsme pak pozorovali své stíny a stíny různých předmětů. O čer-
vené středě se určitě nedá říct, že by byla škaredá. S dětmi jsme hledali, kde je v našem těle 
srdíčko a k čemu ho vlastně máme. Jeden o druhém zjistily, kdo si na kom čeho váží a proč 
se s ním kamarádí. Ze samotvrdnoucí hlíny si pak děti mohly vymodelovat cokoliv, třeba i to 
srdíčko, které po zaschnutí svému kamarádovi darují. Posledním dnem byl Zelený čtvrtek, 
který byl věnován všem zeleným rostlinám a hlavně pak stromům. Děti vyhledávaly, co do 
lesa nepatří, malovaly strom barvami, nebo ho stavěly dle své fantazie z přírodnin. V lese 
pak od sebe rozpoznávaly jehličnaté a listnaté stromy a ti šikovnější i jednotlivé druhy, což 
na jaře není určitě jednoduché. 
                                                                                       
     Mgr. Eva Salingerová, učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 



TEČKA ZA ŠKOLNÍM ROKEM - TRŠICE 2015 
                                                                                                 

     Konec června je v naší škole vždy ve znamení 
příprav na naši tradiční závěrečnou slavnost – Tečku za 
školním rokem. Letos bylo stanoveno datum akce na 
pátek 19. června.  Toho dne se před pátou hodinou 
sešli pod tršickým hradem všichni účinkující, 
organizátoři i diváci.  
     Slavnost zahájil svým projevem ředitel školy RNDr. 
Bc. Jaromír Vachutka. Na začátku slavnostního pro-
gramu byli oceněni nejlepší sportovci školy a vítězové 
soutěže o nejlepší závěrečnou práci žáků 9. ročníku. 
Potom jsme se rozloučili se všemi  absolventy školy. 

Z mateřské školky odchází žáci z nejstarší třídy a čeká je nástup do první třídy. Druhý stupeň 
základní školy zase opouští deváťáci, kteří zamíří na střední školy. Slavnostní šerpování 
malých i velkých absolventů provedly jejich třídní učitelky a žáci 9. ročníku nakonec pronesli 
svůj projev na rozloučenou. Všem svým pedagogům pak rozdali kytičku jako poděkování. 
     Následoval bohatý program, který si žáci připravili pod vedením svých učitelů. Tanečkem 
ho zahájily děti z mateřské školky, žáci prvního stupně předvedli pohybová i sportovní vy-
stoupení. K programu letos přispěly také tršické mažoretky Trixie, v jejichž řadách dlouhodo-
bě účinkují i žáci naší školy. Viděli jsme 6 sólových a dvě skupinová vystoupení, která byla 
odměněna bouřlivým potleskem diváků.  Stejně jako loni zatančily svou skladbu naše žákyně 
- mistryně ČR ve STREETSHOW a STREETDANCE Sofie Grégrová a Karolína Vlčková. 
Pěvecké sólo předvedla žákyně 8. třídy Veronika Bílková. Po ukončení programu si děti za-
tančily při hudbě, o kterou se postaral DJ – pan Melhuba. 
     Ráno, když probíhala generální zkouška programu, začalo hustě pršet. Odpoledne ale 
vyšlo sluníčko a od té chvíle se vše dařilo. Myslíme si, že se letošní Tečka báječně vydařila 
a doufáme, že potěšila všechny diváky i účinkující. Závěrečné poděkování patří rodičům – 
členům SRPŠ, kteří zajistili občerstvení, tombolu i atrakce pro děti a postarali se  o přípravu 
i úklid areálu. 
                                            Mgr. Radka Sborníková, učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
 

  
 

 

 

 



NEŽ NÁM ZVONEK ZAZVONÍ 
 

Poslední den před vysvědčením již tradičně patří projektu, který se zabývá 
ochranou člověka před mimořádnými událostmi. Tento projekt rozhodně 
nepodceňujeme a nebereme ho jako procházku po lese.  Poměrně dlouhé 
prázdniny totiž přinášejí celou řadu nebezpečí, na které je nutné děti 
upozorňovat a připravit. A jak se říká, že štěstí přeje připraveným, pustili 
jsme se ve čtvrtek 25. června společně do práce. Nejdříve jsme si 
vyzkoušeli cvičnou evakuaci, rozdělili žáky do skupin a vyrazili do blízkého 

okolí školy, kde na nás čekaly na jednotlivých stanovištích úkoly spojené s řešením mimo-
řádných událostí.  Žáci si zkusili sbalit evakuační zavazadlo, složit spacák, postavit stan, 
nebo se zorientovat v terénu podle jednoduše vyrobeného kompasu. Nechybělo ani tradiční 
rozdělávání ohně, stavění různých typů 
ohnišť, ošetření zraněného a přenos do bez-
pečí na nosítkách. Všichni žáci plnili úkoly se 
zaujetím a den se nám opravdu povedl. Je 
vidět, že někteří naši žáci navštěvují hasičský 
kroužek a hravě si poradili i s typy hasicích 
přístrojů. Projekt prověřil i fyzickou zdatnost 
dětí, vyzkoušely si přeručkovat natažené lano 
a štafetový běh s evakuačním zavazadlem.  A 
právě ve fyzické zdatnosti jsme u dětí zazna-
menali velké rozdíly, je stále co zlepšovat. 
Snad k tomu přispějí i prázdniny, které mohou 
děti  trávit  aktivním pohybem v přírodě.   
 
                  

  
 
           Mgr. Eva Žundálková, ved. uč. 1. st. ZŠ a MŠ Tršice, p. o. 
 

  
Obecní knihovna v Tršicích bude dne 2. září 2015 a ve dnech 21. -  30 září 2015 
uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. 
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