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O B E C   T R Š I C E 
hledá správce obecního muzea 

 
Stručná náplň práce: 
Zajištování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost , chystání různých výstav a 
akcí spojené s muzeem, úklid prostor muzea, zajišťování ochrany a provozu muzejního 
mobiliáře, včetně jeho evidence 

         
Zákonné předpoklady: 
 - státní občanství ČR, u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v ČR 
 - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost 
 
Požadavky: 
      dosažené vzdělání – vyučen, další dovednosti - řidičský průkaz „B“ výhodou 

 
Náležitosti přihlášky jsou:   

- jméno,  příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo 
trvalého pobytu 

- číslo  občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana 

- datum  a podpis uchazeče, kontaktní  telefon, e-mail 
 
K přihlášce je nutno přiložit:  
 - předložit vlastní koncepci rozvoje muzea, souhlas s nakládáním s osobními údaji dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, doložení bezúhonnosti 
 
Harmonogram veřejné výzvy: 

•  vypsání veřejné výzvy              22.4.2014 
•  termín pro odevzdání přihlášek          do          22.5.2014  
•  rozhodnutí o výběru uchazeče         do          30.5.2014  

 
Kontaktní osoba: 
Jméno:  Leona Stejskalová, starostka obce 
Telefon:  585 957 230, 724 181 802 
e-mail:   ou@trsice.cz
   leona.stejskalova@seznam.cz
 
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně odevzdejte v termínu 
nejpozději do 14.00 hod. 22. května 2014  na adresu: 
Obec Tršice, 783 57 Tršice 50  
 
Zalepenou obálku s přihláškou označte „Správce muzea“. 
Přihlášky zaslané  později nemůžeme zařadit do výběru.  



 
O B E C   T R Š I C E 
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Stručná náplň práce: 
Montáž a opravy bytových vodoinstalací a zařizovacích předmětů připojených na kanalizaci, 
vodu, plyn (zařízení koupelen, klosetů, prádelen, kuchyní), montáž vodovodních přípojek 
k obecnímu vodovodu, kontrola chloračního zařízení na vodojemu a zapisování stavu 
vyčerpaných m3 vody jak na vodojemu, tak na vrtu Pazdernice, řízení, údržba a běžné 
opravy motorových vozidel, ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti nad 50kg
ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku, trezorů, strojů a zařízení, čistění 
komunikací a ploch i ručními mechanizačními prostředky od nečistot všeho druhu apod. 
včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů, ruční čištění
kanalizačních zařízení včetně manipulace, odkalování, oprav, manipulace s nádobami, 
popelnicemi a kontejnery plnými a prázdnými, mechanická ochrana lesních kultur – ožínání
obalování, přesekávání, snášení a pálení klestu,  práce motorovou pilou, provádění a opra
nátěrů na různé podklady, např. stožáry, sloupy, oplocení, železné konstrukce, zdi, 
odstraňování sněhu z místních komunikací a chodníků, ošetřování zeleně v obci, průběžným
sekáním trávy, prořezávkou keřů nebo náletových dřevin, zalévání a okopávání rostlin, vše
s použitím malé mechanizace, traktůrků na sečení trávy atd., při menších opravách 
kanalizace a vodovodu kladení a těsnění potrubí, výkopové práce, oprava a údržba obecníc
budov – opravy 
 
Zákonné předpoklady: 
 - státní občanství ČR, u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v ČR 
 - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost 
 
Požadavky: 

dosažené vzdělání    -    vyučen  
další dovednosti:       -    řidičský průkaz „B“, podmínkou, „C“ velkou výhodou 

 
Náležitosti přihlášky jsou:   

Jjméno,  příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo 
trvalého pobytu, číslo  občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o 
cizího státního občana, datum  a podpis uchazeče, kontaktní  telefon, e-mail 

 
K přihlášce je nutno přiložit:  
Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, 
souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
úda
 
Harmonogram veřejné výzvy: 

•  vypsání veřejné výzvy               17.4.2014 
•  termín pro odevzdání přihlášek           do           30.4.2014  
• rozhodnutí o výběru uchazeče          do             5.5.2014  

 
Kontaktní osoba: 
Jméno:  Leona Stejskalová, starostka obce 
Telefon:  585 957 230, 724 181 802 
e-mail:   ou@trsice.cz , leona.stejskalova@seznam.cz
 
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně odevzdejte v termínu 
nejpozději do 17.00 hod. 30. dubna 2014  na ad
Obec Tršice, 783 57 Tršice 50  
 
Zalepenou obálku s přihláškou označte „Pracovní poměr-žádost o přijetí“. 
Přihlášky zaslané  později nemůžeme zařadit do výběru. 
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Závěrečný účet Obce Tršice – rozbor hospodaření za rok 2013 
 
Obec Tršice  v roce 2013 hospodařila s rozpočtem, který schválilo OZ v Tršicích na veřejném 
zasedání.  
Návrh rozpočtu byl zpracován starostkou, předsedou finančního výboru a účetní obce a byl 
vyvěšen na úřední a elektronické desce obce. 
Během účetního roku 2013 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními Krajského 
úřadu Olomouckého kraje a to na výkon školství a státní správy, požární techniku.  OZ 
schválilo i rozpočtová opatření vlastní. 

dy. 

ží. 

Rozpočet byl během roku průběžně kontrolován, a to jak se strany finančního výboru, tak OZ 
a starostky. Rozpočet je uveřejněn na internetových stránkách obce, je předkládána  roční 
uzávěrka občanům formou příspěvku v Tršickém zpravodaji. 
 
V příjmech jsou finanční částky, které jsme získali do našeho rozpočtu  formou dotací. 
V pol. 4111 je to  289.665,-Kč , tato položka je dotace na volby prezidenta republiky a do 
poslanecké sněmovny, které v tomto roce proběhly. 
Pol. 4112 je dotace poskytnuta na výkon státní správy ve výši 999.300,- Kč. 
Pol. 4113 je dotace na kompostéry pro občany naší obce ve výši 24.255,-Kč.  
Pol. 4116 je účtována dotace 412.335,-Kč na kompostéry, dotace z úřadu práce na mzdu 
zaměstance ve výši 59 815,-Kč 
Pol. 4121 jsou neinvestiční dotace od obcí, které mají v Obci Tršice spádovou školu v částce 
141.000,-Kč 
Pol. 4122 obsahuje dotaci ve výši 120.850,-Kč  poskytnutá pro  hasiče JPO III. 
Pol.4213 je to částka 272.214,-Kč na opravu Kaple sv.Praxedy ve Vacanovicích, 117.198,- 
zateplení základní školy a částka 39.724,12 na akci Kanalizace a ČOV v obci Tršice. 
Pol. 4216 je tvořena ze dvou částek a to zateplení ZŠ ve výši 1.992.384,-Kč a kanalizace a 
ČOV částkou 675.310,13Kč. 
Ve výdajích začneme hned u lesů. V této částce je běžná údržba obecního lesa, také částka 
za nákup sazenic na zalesnění. 
V položce silnice je běžná údržba silnic a komunikací. 
Ve vodním hospodářství jsou rozbory pitných vod, mzda pracovníka, veškeré opravy a 
ostatní nákla
I do položky knihovny je promítnuta mzda pracovníka, nákup knižního fondu a běžný provoz 
knihovny. 
Do kultury je zaúčtovaná spotřeba elektrické energie, kulturní akce, nákup drobného 
spotřebního zbo
V roce 2013 byly poskytnuty finanční dary jednotlivým spolkům a farnosti. 
Byly poskytnuty tyto příspěvky: 
 
Tršická farnost                27.000,-Kč 
TJ Tršice                         60.000,-Kč 
Charita Olomouc            20.000,-Kč 
Hospic Sv.Kopeček        10.000,-Kč 
SRPŠ při ZŠ Tršice          3.000,-Kč 
Mažoretky                         6.000,-Kč 
ČZS Tršice                       4.000,-Kč 
ČSCH Tršice                    5.000,-Kč 
Klub aktivních seniorů      5.000,-Kč 
 

Skauti (včetně topení)                       25.000,-Kč 
Klíč – centrum služeb                         5.000,-Kč 
Sdružení linka bezpečí                       2.000,-Kč 
Iniciativa pro podporu vyp. obcí        15.000,-Kč 
Domov se zvl.režimem Bílsko           49.000,-Kč 
Střední škola a ZŠ Ol.Topolany          3.000,-Kč 
SDH Zákřov                                      10.000,-Kč 
SDH Vacanovice                               10.000,-Kč 
Mladí hasiči okrsku Tršice                  8.000,-Kč 
Český svaz chovatelů Koní Kisderi   10.000,-Kč

 
Kapitola bytové hospodářství obsahuje výdaje na provoz bytových jednotek. 
V péči o vzhled obcí jsou proúčtovány mzdy pracovníků, vybavení pracovní čety nářadím, 
různá školení a služby, materiálu a pohonných hmot. 
Do položky požární ochrany jsou účtovány příspěvky jednotlivým hasičským sborům, nákup 
vybavení, refundace mezd, školení, spotřeba energie. 
 
 
V Tršicích dne 22.4.2014                                    Leona Stejskalová – starostka obce Tršice           
 



 

 



 

 



Výstavba kanalizace a ČOV - konzultační hodiny 
 
V rámci výstavby obecní kanalizace v Tršicích budou pro občany poskytovány konzultační 
hodiny k otázkám výstavby kanalizace. Informace budou sdělovat pracovníci hlavního 
projektanta kanalizace - Staving, spol. s r.o. pan Ing. Zdeněk Gibl (tel. 724 574 474), Svatava 
Němečková a pracovník hlavního zhotovitele stavby Hochtief CZ, a.s. Jiří Dohnal (tel. 725 
709 741). Konzultační hodiny budou každé úterý od 13.00 do 15.00 hod. v přízemí domu 
č.p. 27 v Tršicích, vstup z průjezdu domu (napravo od restaurace Radnice). 
 

 

 
 

 

 

 MMaassooppuusstt  22001144  vv  TTrrššiiccíícchh  
 

 
Jako v předchozích letech jsme i letos vyrazili do ulic Tršic, abychom zakončili masopustní 
období tradičním průvodem masek v čele s medvědem. 
A tak jsme navštívili mnohé domácnosti s muzikou a písničkou, abychom si s Vámi společně 
zazpívali a zatancovali, za což jsme byli odměněni, tj. bohatě pohoštěni a obdarováni 
finančními dary.  

adu. 

. 

Celá akce se nesla v příjemné a přátelské pohodě a snad jsme tím přinesli do vašich 
domovů dobrou nál
Večer jsme se sešli na Radnici, kde jsme podle starobylého zvyku „pochovali basu“, symbol 
veselí a hudby a tímto vstoupili do období půstu. 
Za organizátory akce děkujeme všem účastníkům průvodu-maskám (letos nás bylo přes 
čtyřicet), muzikantům, a především všem občanům, kteří nám otevřeli, za jejich vstřícnost, 
bohaté pohoštění a finanční dary
Veškeré finance byly předány kulturní komisi, která je věnuje na akce pro děti (Dětský den, 
Slet čarodějnic, Vítání jara). 
Taktéž děkujeme všem účastníkům večerního posezení při písničce za bezvadnou náladu a 
zábavu. 
 
Ještě jednou díky. 

M. Mahdal 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ČČiinnnnoosstt  SSDDHH  TTrrššiiccee  vv  rrooccee  22001133  
 

Početní stav členů SDH se v roce 2013 ustálil na čísle 49. Sbor v roce 2013 provedl 1x sběr 
železa, 2x sběr elektro. odpadu.  
Novým starostou SDH byl jmenován Jan Adamec.  
 
Sbor pořádal 2 večerní zábavy a 1 soutěž v požárním sportu pro muže a ženy. Jako v 
minulosti tak i letos sbor pořádal Mikulášskou nadílku pro děti.  

.  

Největší letošní akcí bylo pořádání dětského branného závodu mladých hasičů pro okres 
Olomouc, za který jsme nakonec sklidili slova chvály za velmi dobře z organizovaný závod 
po všech stránkách.  
Kolektiv závodního družstva žen se zúčastnil několika soutěží, z nichž nejpodařenější byla 
pohárová soutěž v Tršicích, kde jsme obsadili 1 místo.  
Kolektiv mužů se účastnil 15 soutěží a nejlepšího umístění muži dosáhli v pohárové soutěži 
ve Velkém Týnci, kde obsadili 3 místo.  
10 členů SDH se podílí na požární ochraně obce v jednotce požární ochrany obce Tršice.  
Ovšem nejpyšnější jsme na kolektiv mladých hasičů, který vznikl v roce 2012.  
Kolektiv čítá okolo 40 dětí. Pravidelně se scházíme každý pátek, přes zimu v místní školní 
tělocvičně a v klubovně a jak počasí dovolí, tak veškerý trénink probíhá venku nebo ve 
Vacanovicích u rybníka
Celkově mladí hasiči absolvovali 13 soutěží, o jejich průběhu a umístění jsme informovali v 
minulých číslech zpravodaje.  
 
Na co jsme velice čekali, tak bylo vyhodnocení hry plamen v okrese Olomouc, které proběhlo 
v Olomouci u radnice. Kde si mladší žáci převzali ligový pohár za celkové 5. místo a starší 
žáci se umístili na 14. místě.  
 
 

Pavel Ambrož 
velitel SDH Tršice 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

PPřřeedd  ppěěttaaššeeddeessááttii  lleettyy  ssppaaddlloo  nnaa  BBěělléé  lleettaaddlloo  
 

Vloni 30. prosince to bylo už pětašedesát 
let, co Tršice zažily událost, o které se 
ještě dlouho hovořilo. Tím se v roce 1948 
stala letecká havárie v polesí Bělá, kterou 
dodnes připomíná malý pomníček na 
místě nešťastné události. Stojí poblíž 
mysliveckého posedu na kraji lesa a honu 
Amerika,  pár set metrů od místa, kde se 
ukrývala židovská rodina Wolfových v 
době 2. světové války. K pomníčku 
 letecké havárie jsem poprve doputoval v 
den odhalení pomníku rodině Wolfových v 
lese Běla v dubnu 2012. Od té doby jsem 
se začal více o tuto leteckou katastrofu 
zajímat. Za rok potom jsem k pomníčku 
zahynulého letce Miroslava 
Chalupníčka přivedl část skupiny studentů 
Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově, 
žáků Základní školy v Dřevohosticích a 
několik přerovských sokolů (viz. foto) s 
nimiž jsem na Tršicku absolvoval pochod 
po stopách rodiny Wolfových. 

di počasí Olomouce za Hradec 

ě

Vedle již časem značně zašleho 
pomníčku, ke kterému jen náhodou někdy 
zavítá nějaký myslivec nebo houbař, 
mohou tragickou havárii letadla  zájemcům 
připomenout  také někteří tršičtí pamětníci. 
Například František Lukáš vzpomíná na 
událost starou pětašedesát let: "Byli jsme 
na rybníku a slyšeli hukot. Letadlo letělo 
velice nízko. Říkali jsme si, že musí 
havarovat. Potom se ozvala rána. Po 
havárii letadla pak jeho části odvážel kočí 
Lón na karetě domů na dvůr." Další 
pamětník vzpomíná, že jako kluci se šli na 
místo havárie  podívat a sbírali zde kousky 
plechu z letadla.  Horší to bylo s ostatky 
pilota. Nalezena byla jeho ruka, ale bez 
hodinek,  jak si někteří lidé všimli. Kvůli 
roztroušeným zbytkům pilotova těla lidé 
pak nechtěli chodit na hřiby na místo, kde 
se tragédie stala. Teprve až se  po delší 
době odvážili, nacházeli na místě neštěstí 
spoustu hřibů. 
Samozřejmě, že tato v Tršicích ojedinělá 
událost nemohla uniknout ani tehdejšímu 
kronikáři obce Antonínu Tandlovi, který o 
ní napsal: "Dne 30. prosince 1948 havaro-
valo v lese Bělá u Židovských rolí sportov-
ní letadlo pilotované Miroslavem Chalup-
níčkem z Prahy. Trosky letadla i jeho mrt-
vola byla náhodně nalezena dne 4. ledna 
1949 Josefem Kotlabou. V den havárie 
byla v Tršicích velká mlha a letec pravdě-

podobně ztratil orientaci. Na místě neštěstí 
byl postaven manželkou zahynulého letce 
pomníček." Bližší informace o pádu letadla 
na Bělé lze nalézt v internetovém vyhledá-
vači Seznam. Umístil je tam bývalý politic-
ký vězeň a publicista Milo Komínek. Podle 
tohoto českého emigranta piloti odletěli 30. 
prosince 1948 z Chocně na obchodní ces-
tu do Egypta. Dostali povolení k startu, 
poněvadž meteorologická předpověď byla 
příznivá. Došlo však k tragické záměně 
předpově
Králové. 
Letadla se tak dostala do sněhové vánice 
na Vysočině a postupně havarovala. Nej-
dále se dostal pilot Chalupníček a dalším 
letadlem jeho kolega Staněk. Státní bez-
pečnost si už myslela, že oba piloti se do-
stali na místo určení do Egypta, ale obě 
letadla i s mrtvými piloty byla později nale-
zena ještě v republice." Na rozdíl od kroni-
káře Tandla však Komínek uvádí pozdější 
datum nalezení Chalupníčkova letadla, 
když napsal : "Chalupníčkovo letadlo s 
ostatky jeho těla, skoro úplně roztrhané 
lesní zvěří bylo nalezeno sedmnáct dnů po 
vzletu". Milo Komínek si však byl v dom 
nedostatečnosti svých poznatků o této 
události, a proto žádal pamětníky o po-
skytnutí dalších informací, které by se této 
tragédie týkaly. Zřejmě se jich nedočkal, 
protože zemřel a na jeho výzvu alespoň 
na internetu dosud nikdo nereagoval. Pro-
to jsem pátral dál. Naštěstí v Přerově žijí 
dva nadšenci, kteří se zajímaj 
í o historii letectví a často o ní publikují. 
Pro prvního z nich Jaroslava Sch''ona byla 
zpráva o letecké tragedii v Tršicích úplnou 
novinkou. Stejně tak i pro Josefa Voltra, 
který naštěstí měl více času a později mi 
písemně sdělil svůj názor na tuto leteckou 
tragédii. Z 80% pravděpodobností se Voltr 
domnívá, že skupina pilotů, ve které byl i 
pilot Miroslav Chalupníček, měla dopra-
vit šest objednaných letadel typu M1C 
Sokol z továrního letiště v Chocni do 
Egypta. Továrna však neměla dostatek 
vlastních pilotů pro tento let, a proto si 
zřejmě k tomuto přeletu najala i některé 
sportovní piloty. Jejich touha využít této 
jedinečné příležitosti k útěku na Západ 
piloty přiměla k riskantnímu letu za špat-
ného počasí, a to se stalo Miroslavu Cha-
lupníčkovi a jeho kolegům osudným. His-



torik Voltr také zdůvodnil proč továrna se 
rozhodla s malým sportovním letounem 

proto tuto cestu zopakovat 
letos v dubnu. 

                                       Miroslav Rozkošný  

pro tak dalekou cestu.  
Byla to dobrá zkušenost s tímto ty-
pem letadla z přeletu Praha - Kapské Měs-
to - Praha z května 1947. Otázkou, ales-
poň pro mě,  zůstává, zda piloti skutečně 
měli v úmyslu využít svého obchodního 
letu do Egypta k útěku do zahraničí za tzv. 
železnou oponu. Stejné pochybnosti o 
jejich záměru  má i Ivo Pejčoch 
z Vojenského historického archivu v Pra-
ze, který jako jediný  mi na písemný dotaz 
odpověděl, a to že v případě havárie spor-
tovního letadla Sokol, nelze potvrdit hypo-
tézu, že se jednalo o pokus o hromadný 
úlet a není známo, že by událost byla vů-
bec tímto směrem vyšetřována." Opačné-
ho názoru je Komínek, když napsal: " V 
roce 1948, kdy nastoupili k moci komunis-
té, sílil tlak na odpůrce režimu. V důsledku 
toho se zvedla vysoká emigrační vlna. 
Odhadem 150 až 200 000 lidí emigrovalo 
na západ. Někteří vstoupili do služeb za-
hraničních špionáží a vraceli se provádět 
špionáž nebo ozbrojené akce. Většina 
emigrujících však v zahraničí zůstala, vě-
novala se převážně svým profesím a do 
politiky a krajanského hnutí se nezapojo-
vala vůbec nebo jen příležitostně. Na 
sklonku roku 1948 se pro emigraci rozhodl 
i Miroslav Chalupníček." Škoda jen, že 
Milo Komínek  tento svůj názor nepotvrdil 
odkazem na příslušný zápis v archivu 
Státní bezpečnosti nebo jiný zdroj. Jeho 
názor však potvrzuje skutečnost, že při 

hledání v tehdejších olomouckých regio-
nálních novinách Stráž lidu jsem zprávu o 
letecké havárii v Tršicích nenalezl, i když 
je zde zpráva například o havárii americ-
kého letadla nebo i zajímavá zpráva z Tr-
šic o chovu bahenního bobra. Zprávu o 
útěku českých pilotů zřejmě  měli novináři 
zakázáno napsat, protože se nehodila do 
doby, kdy naše společnost začala budovat 
"nové, světlé a radostné zítřky." Názor, že 
pilot Chalupníček a možná i někteří další z 
jeho skupiny chtěli do zahraničí uprchnout, 
potvrzuje také skutečnost, že rovněž z 
choceňského letiště  se v květnu 1949 
pokusilo uprchnout do zahraničí dvěma 
letadly pět mladíků a jedna dívka. Mimo-
chodem podle  pamětníků krásná, dlouho-
vlasá a jemná. Zřejmě i velmi útlocitná, 
poněvadž zraněnému a již přemoženému 
strážci letiště po jeho naříkání uvolnila 
pouta. Tomu se podařilo rozvázat, dívku 
zastřelil, střelbou poranil pilota jejího leta-
dla a tím znemožnil jeho odlet. Druhé leta-
dlo ztroskotalo vinou poruchy výškoměru.  
Nechť byl úmysl letce Miroslava 
Chalupníčka z Prahy jakýkoliv, v každém 
případě je cesta k pomníčku rodiny 
Wolfových i pilota Chalupníčka pěknou 
procházkou lesem Bělá s připomínkou na 
dvě tragické události. Se skupinou žáků z 
Dřevohostic, studentů Gymnázia Jana 
Blahoslava z Přerova a členů přerovského 
Sokola chceme 
i 
 

 
 

 



 
Ve dnech 3. a 4. ledna 2014 se v naší obci konala již tradiční tříkrálová sbírka, organizovaná Katolic-
kou charitou.  
V těchto dnech se v naší obci, tedy v Tršicích, Lipňanech, Zákřově, Vacanovicích, Hostkovicích a 
Lazníčkách rozběhly skupinky tří králů (našich dětí), aby nám nejen přinesly malé dárky, symboly Vá-
noc a napsaly na veřeje dveří ono známé K+M+B LP 2014, ale aby nás především svým příchodem a 
koledováním upozornily na skutečnost, že mezi námi žijí také lidé, pro něž Vánoce nejsou symboly 
pokoje, blahobytu, rozzářeného vánočního stromu dárků a plných mís jídla, ale právě tito lidé mnohdy 
žijí v osamělosti, bolesti, či materiální bídě.  
Díky třem králům jsme se tedy mohli nejen zamyslet, ale také se podělit. A snad tím zmírnit a částeč-
ně ulehčit těm méně šťastným.  
Poděkování patří všem občanům, kteří přispěli do kasičky tří králů, taktéž samotným dětským třem 
králům, jejich dospělým průvodcům a také panu Ing. R. Oherovi, hlavnímu koordinátorovi Tříkrálové 
sbírky v naší obci.  
Celkem tři králové v naší obci vybrali 30.073,- Kč. 

M.Mahdal 
 

 
 

 

 

TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  
 

 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  TTrrššiiccee  
 

SCHOLARIS 
 

 Možná si ještě vzpomenete na to, jak těžké 
bylo rozhodování, která by vás bavila práce 
a na jakou se přihlásit školu. Výběr střední 
školy je jedno z prvních důležitých rozhodnutí 
v životě každého z nás. 
 Jednou z možností, jak si uspořádat v hlavě 
myšlenky a trochu se porozhlédnout po obo-
rech na SŠ, jak si vybrat právě to „svoje 
vysněné řemeslo“, je návštěva prezentace 
středních škol Olomouckého kraje - 
SCHOLARIS. Tady si školy z širokého okolí 
rozmístí své „stánky“, u kterých se potencionálním zájemcům snaží vysvětlit, co všechno se 
na jejich škole naučí, jak probíhá výuka, čeho se škola účastní, jaké mají absolventi uplatně-
ní, jaké jsou podmínky přijetí.  Vlastně se budoucí středoškolák dozví téměř vše, co potřebu-
je vědět, aby se mohl rozhodnout. 



I naši žáci z 8. a 9. tříd se v letošním roce prezentace SŠ – Scholaris - zúčastnili. Vyrazili 
jsme všichni společně ve středu 27. 11. Návštěvu jsme zahájili při vyhlašování výsledků Ru-
kodělné soutěže a předávání cen z letošního projektu „Polička“, do kterého se zapojili i 3 žáci 
naší školy. V kategorii základních škol se umístil na prvním místě Martin Hluší, který vyrobil 

krásnou poličku. A v další kategorii – základní 
školy – design - se na prvním místě umístil 
Tadeáš Coufal se svícnem a vodováhou a na 
druhém místě Nikola Krátká, která vyrobila 
krásná přáníčka.  
Po vyhlášení a ocenění vítězů se žáci rozešli, 
aby si prohlédli všechny stánky, u kterých 
potřebovali získat důležité informace. Když 
zjistili, co se dalo, vypravili jsme se s učiteli 
z Rooseveltovy školy na prohlídku učňovských 
dílen a ostatních prostor. Bylo to velice 
zajímavé a poučné. 

Když už jsme byli zcela vyčerpání přijímáním spousty a spousty informací, s úlevou jsme 
nasedli do autobusu a nechali se dovést zpět do školy, kterou známe a která našim deváťá-
kům bude ještě pár měsíců sloužit jako pomyslný odrazový můstek do dalšího studia. 

 
Mgr. Zuzana Dočkalová, Mgr. Barbora Sýkorová - učitelky ZŠ a MŠ Tršice 

 
 
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 
 

V letošním školním roce 2013/2014 se zápis do 
1. třídy konal v pátek 17. ledna. Jako každým 
rokem byl tematicky laděný, tentokrát jako 
procházka pohádkovou říší. 
A tak se naší školou pohybovali princ a 
princezny, mravenci a vodníci. Byli to naši 
šikovní třeťáci a čtvrťáci v pohádkových 
kostýmech, kteří trpělivě vysvětlovali budoucím 
prvňáčkům, jaký úkol musí zvládnout, aby 
prokázali svou zručnost a samostatnost 
budoucích školáků. 
Hned po vstupu do budovy, v herně v přízemí, se pro záchranu princezny prolézalo tunelem 
a bojovalo s drakem. Kdo si poradil, získal medaili. I na dalších stanovištích čekala děti 
odměna za splněné úkoly. U Zlatovlásky a mravenců pomáhaly děti navléknout roztržené 
korále, poznávat barvy i počet. Vodníci Lojza a Honza potřebovali nazdobit vrbičku 
barevnými mašličkami, to byl velmi obtížný úkol, se kterým řada dětí potřebovala pomoci. 
Pak už stačilo splnit úkoly ve třídě s paní učitelkou, například povídat o obrázku, přednést 
básničku, nakreslit tatínka nebo maminku, ukázat, která čísla nebo písmena děti znají, ale i 
pojmenovat geometrické tvary. 
Každý předškolák si poradil, někdo snadno, pro někoho to bylo obtížnější, ale jisté je, že 
všechny zúčastněné děti prošly zápisem do 1. třídy a byly přijaty do naší školy. 
 
Těšíme se na vás po prázdninách. 

Mgr. Alena Slámová - učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 

 
 
NÁVŠTĚVA MATEŘSKÉ ŠKOLY V SUCHONICÍCH 
 

Protože se blíží zápis do 1. třídy, jeli se v pondělí 13. ledna 2014 pan ředitel RNDr. Bc. 
Jaromír Vachutka, Mgr. Martin Málek a Mgr. Alena Slámová ze ZŠ a MŠ Tršice podívat za 
budoucími prvňáčky do Mateřské školy v Suchonicích. S sebou vezli nejen sladkou odměnu 
pro malé šikulky, ale také pozvánky ke Dni otevřených dveří a Zápisu do 1. třídy pro rodiče a 
děti. 



Děti nám předvedly společný ranní pozdrav, ukázaly nám, jak se umí spočítat a porovnat, o 
kolik je více chlapců než holčiček. Zatancovaly si i zacvičily. Pak si se svou paní učitelkou 
povídaly o lesních zvířátkách, poznávaly je na obrázcích a přitom dovedly v názvu určit i prv-
ní a poslední hlásku i počet slabik. Zahrály nám pěknou pohádku o lese a dokázaly i zruč-
nost při vyrábění z papíru. 
Návštěva ve školce je přínosem pro všechny zúčastněné. Spolupráce MŠ a ZŠ se vždy vrátí 
v dětech správně připravených na vstup do školy. 
 

Mgr. Alena Slámová  učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 
 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
 

Stejně jako loni k nám do Mateřské školky 
Tršice i letos dorazila vzácná návštěva – 
Mikuláš a jeho pomocníci andílci a 
čertiska. S sebou si ovšem letos donesli i 
Knihu hříchů, kde byly nejen hříchy dětí, 
ale i ocenění za jejich vzorné chování. 
Ano, skutečně máme v naší školce děti 
bez hříchů.  Některé děti se mohly od 
začátku těšit na dárečky za své vzorné 
chování, ale našly se i takové, ve kterých 
byla malá dušička, aby si je ten čert s tím 
velkým pytlem snad neodnesl do pekla. 
Paní učitelky se nakonec přimluvily za ty 
největší zlobivce, ti slíbili, že se polepší, a 
čert musel ze školky s prázdnou. Andílci 
rozdali dětem dárečky (balíček dobrůtek a 
míč) a děti jim za to řekly básničku a 
zazpívaly písničku. 

ýt vítěz nemohl.  

Předtím, než k nám Mikuláš dorazil, jsme 
si společně vyrobili andílka, čertíka a 
k němu řetěz, hledali jsme čertíkům 
správné rohy, vážili jsme svoje hříchy po-

mocí vah a vytvářeli jsme čertíky 
z kamínků a kaštanů. Zařádili, tedy vlastně 
zatancovali jsme si na písničku „Čerti“, 
podupali jsme si s básničkou a nakonec 
jsme si zahráli hru s písničkou „Čert ví 
proč“. Do umývárny jsme se samozřejmě 
rozpočítali čertím rozpočítadlem. Po sva-
čince se děti dozvěděly, kdo to byl svatý 
Mikuláš, proč nám nosí dárky a jaké vlast-
nosti mají jeho kamarádi andílci a čertíci. 
Společně jsme vymýšleli pohádky, kde se 
čertíci vyskytují. Jednu z nich – Čert a Ká-
ča – paní učitelka dětem přečetla a děti si 
jí poté zkusily zahrát.  
Naší školku nyní zdobí spousta krásných 
Mikulášů, andílků a čertíků. Ale ti 
nevznikali ve školce, ale přímo doma u 
dětí. Rádi bychom poděkovali rodičům za 
jejich čas, nápady a společnou práci 
s dětmi. Děti samy pomocí hlasovacího 
zařízení (přiřazování pet víčka k výrobku, 
který je podle nich nejlepší) rozhodly o 
vítězi i druhém a třetím místě. Vítězové 
byli oceněni cenami, ale nezapomněli 
jsme ani na ceny útěchy, protože souboj to 
byl tvrdý a každý b
Celý mikulášský den jsme si všichni skvěle 
užili a na Mikuláše, čertíky a andílky se 
budeme těšit opět za rok.  
     
 Mgr. Michaela Šedivá 
 vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice 

 
 
 
 
POZOR, ČERVENÁ! 
 

V úterý 22. října proběhl v naší mateřince dopravní projekt. Děti se v dopoledních hodinách 
mohly bavit hračkami, skládankami a výrobou spojené s touto tématikou. Vyzkoušely si dra-
matizaci přechodu přes silnici, cvičili s kroužky a zahrály si tak na dopravní prostředky. Při 
pobytu venku se také seznámily s prací dopravního policisty, kterým se mohl stát kdokoli 
z dětí, tato role pro ně byla velice zajímavá, lákavá a děti bavila. Tento policista dohlížel na 
to, aby se děti bezpečně pohybovaly na odrážedlech a dodržovaly jízdu dle dopravních zna-
ček, které byly součástí našeho školního dopravního hřiště. Za pěkné chování na tomto hřišti 



pak dostaly dětské řidičské průkazy, které ocenily spíše starší děti. Děti se hravým způso-
bem naučily základní pravidla silničního provozu v teorii i praxi.  
Během dne se k sobě chovaly pěkně a ve třídě vládla přátelská atmosféra. Děti byly 
moc šikovné a zapojily se úplně všechny, za což jim patří velká pochvala.     
 

 
 

Lucie Vymlátilová 
                                                                                                      učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 
KARNEVAL 
 

V neděli 19. 1. 2014 se konal v kulturním 
sále v Tršicích karneval, dětský maškarní 
bál. Celou akci organizovali nadšení 
členové SRPŠ. Díky jejich ochotě vzniklo 
odpoledne plné smíchu a radosti. Děti 
z Mateřské školy Tršice se na karneval 
těšily již od začátku ledna, protože 
společně s učitelkami připravovaly 
výzdobu sálu. Děti vyráběly různobarevné 
řetězy, vyráběly veselé klauny z balících 
papírů a malovaly obličeje na nafukovací 
balonky. Všechny výrobky krásně ozdobily 
celý kulturní sál. 
Ve dvě hodiny byl již sál plný masek po-
hádkových postav, akčních hrdinů, zvířá-
tek i dalších. Děti tančily na krásné dětské 
taneční písničky. Nechyběla promenáda 
všech masek a samozřejmě ocenění kaž-
dého, kdo přišel v masce. Herní část kar-
nevalu měly na starosti dvě berušky (paní 

učitelky ze školky). S beruškami si rodiče 
s dětmi zahráli židličkovou a balónkovou 
soutěž. Vítězové samozřejmě obdrželi 
sladkou odměnu. Na závěr děti z Mateřské 
školy Tršice naučily ostatní děti taneček 
„Šampión“. Všichni tanečníci byli odměně-
ni sladkou pozorností.  
Vrcholem odpoledne byla tombola. Děti 
určitě rodiče přemlouvaly ke koupení líst-
ků, aby i ony mohly vyhrát ty fantastické 
dárečky. Kdo nevyhrál hračku z tomboly, 
dostal alespoň cenu útěchy, aby zklamání 
zas tak nebolelo. Celé odpoledne bylo 
provázené dětskými úsměvy a nadšením. 
Myslím, že karneval se velmi vydařil a že 
na něj budou děti i rodiče ještě dlouho 
vzpomínat.  
     
 Mgr. Michaela Šedivá 
 vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice  

 
 
SLAVNOST SLABIKÁŘE 
 

Nový školní rok je v Tršicích již v plném proudu. Žáci 1. stupně pilně procvičují čtení,  grama-
tiku, anglická slovíčka, násobilku, vyjmenovaná slova, ....…..  Ale  co naši nejmenší prvňáč-
ci?  V pátek odpoledne 22. listopadu jsme je mohli vidět, jak v doprovodu svých rodičů a pra-
rodičů spěchají ke škole. Ptáte se proč?  V první třídě se totiž konala malá slavnost, Slavnost 
Slabikáře. Jednalo se o novou akci, ve které děti z 1. třídy předvedly všem zúčastněným, co 
všechno se již ve škole naučily. Hned po příchodu do třídy zaujala děti, kromě nápisu a ba-
revných balónků, velká tajemná truhla. Paní učitelka dětem prozradila, že k otevření truhly 



potřebují 4 klíče, které získají odměnou za prokázání znalosti základních školních dovednos-
tí.  A tak se děti pustily s chutí do práce. Poznávaly probraná písmenka, četly slabiky i první 
jednoduchá slova. Své početní schopnosti předvedly rodičům ve hře Na početního krále a 
blížící se zimu ztvárnily krátkým zimním pásmem. Svoje snažení ještě zpestřily cvičením pro 
zdraví, neboť si s dětmi osvojujeme heslo: Ve zdravém těle zdravý duch! A jak to dopadlo 
s klíči? Po každé aktivitě sice děti s napětím očekávaly, zda obdrží potřebný klíč, ale jejich 
obavy byly zbytečné. Od začátku roku se pilně učí, a tak pan ředitel i pan zástupce neměli 
těžké rozhodování a potřebné klíče dětem postupně předávali. A pak nastal čas truhlu ote-
vřít. Stačila krátká „kouzelná formulka “ a překvapení bylo na světě. V truhle byly uloženy 
krásné, nové Slabikáře a sladké perníčky. I rodiče ocenili získané školní návyky a dovednosti 
dětí a při předávání Slabikáře panem ředitelem, každému školákovi zatleskali. Slavnost se 
pomalu chýlila ke svému konci. Děti se rozloučily s hosty anglickou písničkou a odcházely 
domů s úsměvem. Zažily svůj první větší školní úspěch a domů si odnášely vlastní Slabikář. 
Popřejme jim společně mnoho příjemných a radostných chvil strávených ve škole, nejen nad 
stránkami Slabikáře!     

                           

 
Mgr. Eva Žundálková 

                           učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 

 
PLES SRPŠ – 18. ledna 2014 

 
Skončily vánoční svátky a nový rok s sebou přináší začátek plesové 
sezóny. Ta  byla  letos v Tršicích zahájena dne 18. 1. 2014 plesem, 
který byl  v režii SRPŠ. 
Po přivítání všech přítomných ředitelem školy RNDr. Bc. Jaromírem 
Vachutkou byl ples tradičně zahájen slavnostní polonézou, kterou 
pod vedením externí spolupracovnice naší školy a členky Moravské-
ho divadla v Olomouci Bc. Petry Savaskan předvedli žáci nejvyšších 
ročníků naší školy.  A bylo se na co dívat, neboť to ve společenském 
oblečení jak děvčatům, tak chlapcům moc slušelo. Všichni se hodně 

snažili a drobné chybičky se tanečníkům hned odpouš-
těly.  Přihlížející, hlavně z řad rodičů a prarodičů, kteří 
si nenechali tento ojedinělý okamžik ujít,  se zaujetím 
sledovali své potomky. V rytmu waltze pak děti vyzvaly 
své rodiče k tanci. Po slavnostním zahájení, které bylo 
zakončeno krásnou procítěně zazpívanou písní Halelu-
ja v podání P. Savaskan,  se do tanečního víru  dala 
většina návštěvníků.    Krátkých přestávek lidé využili  
k zakoupení lístků do tomboly, k doplnění energie vy-
dané tancem výborným jídlem a zákusky. Pitný režim 
doplňovali tanečníci v pekle, které nabízelo širokou škálu tekutého moku. Příjemným zpest-
řením plesu bylo skupinové  a sólová vystoupení starších mažoretek ze skupiny Trixie Trši-
ce.  Půlnoční tombola přinesla radost v podobě pěkných cen od našich sponzorů některým 
zúčastněným.  Pak už následovala plesová veselice až do dvou hodin ráno. 
Poděkování patří všem, kteří přiložili ruce k dílu a podíleli se na nezbytných přípravách, na 
samotném večeru, nedělním karnevalu pro děti a na závěrečném úklidu. Utržené peníze 



budou zcela využity pro děti, které za ně vyjedou na kulturní, sportovní nebo vzdělávací ak-
ce. 
Poděkování patří i sponzorům, kteří věnovali věcné  a finanční dary.  
 

Mgr. Ilona Sedláčková  
                                                                                                         učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 

 
 
NADÍLKA V LESE    
 

Nemyslet jen na sebe, udělat radost druhým, to jsou myšlenky, které by si člověk měl uvě-
domovat celý rok a nejvíce o Vánocích.          
I děti v první třídě se řídily těmito myšlenkami a v  předvánočním čase, který mimochodem 
plyne velmi pomalu, se rozhodly nadělit něco dobrého zvířatům. Aby jejich vycházka měla i 
naučný charakter, požádala paní učitelka o doprovod dlouholetého člena místního myslivec-
kého spolku pana Josefa Steigera. A ve čtvrtek 19. prosince se všichni společně vydali do 
lesa. Myslivec na děti čekal u lesa a měl pro ně malé překvapení. Přinesl jim ukázat ochoče-
nou kunu lesní. Všechny děti byly nadšené! Pozorně si ji prohlédly, dozvěděly se, čím se živí 
a každý si ji chtěl pohladit.  Pan myslivec vedl děti lesem ke krmelcům, do kterých děti rozdě-

lily dobroty. Zvířátkům přinesly seno, mrkev, řepu, jabl-
ka i sůl, aby i lesní zvěř měla veselé a štědré Vánoce!  
   
P.S.  Děkujeme panu Steigerovi za čas a zajímavé povídání 
 o lesní zvěři, které je nutné pomoci přežít těžké zimní obdo-
bí 

           
     Mgr. Eva Žundálková, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ 

 
 
 
 

 

 
 
Četba na pokračování … 
 
7. července 1944, pátek 107. týden  
Vylévám v 1/2 3 h kybl. O 1/4 7 h snídáme. 
Tata dělá nudle. Zmrl. jde pryč a Lici jde dolů 
šít. Kolem 1/2 12 h slyšíme hrozný rachot, 
eternit na střeše se jenom chvěje. Letí letadla 
v hrozný výšce a několika vlnách. Jak nám 
bylo později řečeno, byli to Američané. 
U Grygova svrhlo 1 letadlo asi 8 pum a hořel 
tam les. Tedy tak je silná německá obrana. My 
jsme mysleli, že to letí Němci, a byli to zatím 

Američané. Proti nim nevzlétla ani jedna ně-
mecká stihačka, takže oni letěli takřka na pro-
cházku. Bylo asi přes 200 strojů. Tedy po prvé 
jsme viděli aspoň "naše" poblíž nás. Lidé prý 
jsou na Tršicích všichni ven. [...] Anča nepřišla. 
Minsk padl.  
 
20. července 1944, čtvrtek 109. týden.  
Snídáme o 1/4 7 h. Potom mama s Lici perou. 
Jsme na 2. půdě. Modlíme se Roš Chaudeš. 
K obědu je gulášová polévka. Dnes jsou naši 
31 roků spolu, mají tedy "jubileum". Odp. je 



mama a Lici dole, Zmrl. trhá rybíz a dala nám 
též na talíř. Večer jde ona na trávu. Slyšel 
jsem, že Kotl. [Kotlabová] řekla Hajsl., že prý 
naše zprávy hlásily, že byl na Hitlera spáchaný 
atentát, nevíme, co je na tom pravdy. Řekli 
jsme Zmrl., ať nám nevaří snídani, že nemáme 
chléb. Ona nic neřekla a šla nám koupit 1/2 
pecna chleba. Jsme moc rádi. Říkala, že jí Th. 
[Thaislová] říkala, že prý při bombardování byl 
pumou Hitler popálen, ale že zase úřaduje dál. 
Tak nevíme. Anča z nepochopitelných důvodu 
zas nepřišla. K večeři jsou brambory se salá-
tem. O 10 h vylévám kybl a jdeme spát. R. Ch. 
AB. [Roš Chodeš].  
 
24. července 1944, pondělí 110. týden.  
Snídáme o 1/4 7 h. Lici jde dolů, my jsme na 2. 
půdě. K obědu je kroupová polévka a zelí 
s bramborama. Odp. je mama s Lici dole. Zmrl. 
nám prodala 1/2 štrycle chleba. Zmrl. jde na 
trávu a přišla Anča, donesla chléb a zeleninu 
(karfiol, kedluby, mrkev, petržel) a noviny ze 
soboty a neděle. Ten atentát na Hitlera udělala 
klika generálů a v Německu je to nejisté. Na 
frontách je to ohromné. Rusové už v pondělí 
m. týden dobyli Grodno a jsou teď u Bialystoku 
a Kaunasu. K večeři je chléb s kávou a já 
s mamou pár omaštěných brambor. O 1/2 10 h 
jde Lici zkoušet halenu a já vylévám kybl 
a jdeme spát.  
 
28. července 1944, pátek 110. týden.  
Po 6 h snídáme. Lici jde dolů a my jsme na 2. 
půdě. Pak jdu já dolů škrabat brambory 
a chystám polévku. K obědu je bramborová 
polévka. O 1/2 12 h přijela Anča, donesla jen 
Licce plátno, jede zas pryč, prý Hitler předal 
vládu Goebbelsovi, Rusové prý jdou 75 km 
denně. Po obědě jde Lici s mamou dolů, Zmrl. 
trhá rybíz, dala nám zase talíř. Potom jde Zmrl. 
pro noviny a pro chleba. Situace je ohromná. 
Rusi dobyli město Lublin, jsou u Jaroslavi a na 
ostatních frontách velké bitvy. Hitler pověřil 
Goebbelse komisařem pro totální válečné 
nasazení. O 6 h škrabu brambory. K večeři 
jsou omaštěné brambory, tata odp. pil kávu. 
O 8 hodině přijela Anča, Lici s ní 5 min. mluví 
a musí se do pokoje schovat, přišel ml. Kub. 
[Kuboň] a sedí a vykládá, potom přišel Strup, 
Bed. a Anča jde pryč i s Kub. Lici je vzteklá, 
Anča donesla tatovi 3 cig. a pár špačků. O 10 
h jdeme spát. Slyšeli jsme letadla, tata byl 
včera a dnes v noci v zahradě na procházce, 
blechy ho nenechaly spát.  
 
7. srpna 1944, pondělí 112. týden.  
Snídáme o 1/2 7 h. Dop. jdu dolů s Lici vařit. 
Zmrl. jsou v práci. Kolem 1/4 12 h letí Ameri-
čané, vidíme je, je jich hrozná spousta, je to 
moc pěkné, v slunci se to jen blýská. K obědu 
je uzená nudl. polévka, zelí, brambory a uzené 
maso, je to ohromné. Odp. jsme chvíli všichni 
dole. Kolem 1/4 7 h přišla Anča, sama donesla 
kastrol dršťkové polévky a 2 cig. Je celá ne-
šťastná, zas se s ním pohádala, on musí být 

prach špína chlap. Zmrl. přišla a Anča jí trochu 
spravila klavír [zuby] a potom jede domů. Zmrl. 
jde na trávu, večeříme brambory a dršťkovou 
polévku. Po 7 hodině Anča znovu přišla, zas 
nám koupila polévku a donesla kus chleba 
s kuřetem obložený, upekla nám zvlášť "štrudl" 
jablkový a tatovi 6 cig. a dnešní a včerejší no-
viny, hned zas jede pryč, říkala, že hlásili, že 
Rusové jsou 15 km od Krakova. V novinách 
píší, že jsou západně od Mielce. Ohromně to 
teď jde v té Francii, tam prolomili Američané 
asi 100 km do hloubky, jen ať to jde tak dál. 
O 1/2 10 h přišel Jumbo, donesl nám pecen 
chleba za 40 K. O 10 h jdeme spát.  
 
16. srpna 1944, středa 113. týden.  
Vylodění mezi Toloun - Cannes. Snídáme 
o 1/4 7 h. Dívám se, jestli neuvidím jít Anču 
k Přerovu, ale nevidím. O 9 h jdu dolů škrabat 
brambory a k obědu brambory s cibulkou. 
Jumbo dostal už k lékaři lístek. Mama s Lici jde 
dolů, tatovi jsem odp. ohřál trochu kávy. 
K večeři je chleba s kávou a medem. Zmrl. 
říkala, že jí pí. R. [Rašková] řekla, že se 
Angloamerič. vylodili ve franc. Riviéře, v Nice 
a ještě na 3 místech. V případě pravdy by to 
bylo ohromné. Zmrl. dává na půdu seno 
a chvíli zde sedí. O 1/2 10 h jdeme spát, tata 
jde do zahrady.  
 
22. srpna 1944, úterý 114. týden.  
Před 1/2 7 h snídáme. Zmrl. jde ke kupci. Já 
jdu dolů škrabat brambory a pak stloukám 
máslo. Před polednem zas letěli Američané, 
viděli jsme je, bylo jich hodně, asi 4 německé 
stíhačky na ně útočily, ale pak utekly. Pak letí 
zpět, jedno letadlo pouští rakety. K obědu jsou 
kedluby s bramborama. Jumbo přijel z Lipníka, 
byl uznán jako schopen práce u jízdy. Tata se 
úplně vysvlékl a leží na lůžku a já sedím 
u okénka na 2. půdě. Zmrl. řekla, že jí p. V. 
řekl, že byly nalezeny 3 němečtí stíhači 
sestřeleni a 1 americký stroj a posádka se 
ohlásila u četníků. Odp. žehlím dole prádlo. 
Jumbo dělá žebř pro kozy. K večeři je zbytek z 
poledne a chléb s medem. O 9 h jdeme já 
a tata do zahrady, já jsem tam do 10 h a tata 
do 11 h. Venku je krásně. Dnes přes den bylo 
úmorné vedro, zde asi 40oC.  
 
30. srpna 1944, středa 115. týden.  
Hned po snídani jdu já a Lici dolů. Po 8 h přišla 
Anča a donesla špenát, rajčata, ringle, asi 6 kg 
mouky a kvasnice. Jde hned pryč. K obědu 
vaříme polévku na zp. hovězí a kapustu 
s bramborama. Odp. jdu zas dolů a párám 
svatební šaty. Jumbo dostal předvolání na 
pracovní úřad. Večer jdeme nahoru a jíme 
chléb s rajčatama. Zase potom jdeme na 
zahradu a o 1/2 11 h jdeme spát. Blechy stále 
žerou.  
 
6. září 1944, středa 116. týden.  
Snídáme a jdu s Lici dolů, stloukám máslo. 
O 10 h přišla Zmrl. K obědu je kroupová polév-



ka a pár brambor ve slupce. Lici jde dolů sa-
ma. Klim. byla 3x na dvoře. Doufáme, že dnes 
Anča přijde. Nemáme ani kousek chleba. Dnes 
jsme se zas vážili, tata váží 611/4 kg, mama 
501/2 kg, Lici 561/4 kg a já 66 kg. Tedy od 22. 
června, tj. asi za 2 1/2 měsíce, jsme přibrali: 
tata 2 kg, mama 3 kg, Lici 1 kg a já 4 kg. Tedy 
jasný rozdíl v zásobování u Slávka a zde se 
ukazuje i v tomto směru. O 1/2 5 h odp. přišla 
Anča i s J. Donesla pecen chleba, včerejší 
a dnešní noviny, 10 cig., špaky, asi 5 l kyšky. 
Situace je skvělá. Naši jsou už s Belgií skoro 
hotovi, dobyli tam Brusel a Antverpy a Sedan, 
dole dobyli Lyon. V Rusku Finsko kapitulovalo 
a Bulharsko též. Tedy ohromné. K večeři je 
chléb se sádlem a sýrem. O 1/2 9 h jdeme 
spát. Lici je do 10 h dole. Ve 12 h jdu já s tatou 
do zahrady. Je zamračeno.  
 
7. září 1944, čtvrtek 116. týden.  
V 6 h snídáme, mama s Lici jde dolů, mama 
jde o 9 h nahoru zpět. Jsme na 2. půdě. 
K obědu je zelí s bramborama. Hned po 12 
hodině troubí oheň. Podívám se a vidím velký 
požár, hoří stodola Krkoškova. Od ní se chytly 
2 stodoly patřící Lónovi a už se chytala čtvrtá 
Holuhova, ale tu hasiči zachránili. Bylo zde 5 
sborů hasičů. Oheň založily děti, ten Štembírků 
a ještě jeden. Do 1/2 5 h mají hasiči práci. 
V těch stodolách měli slámu a obilí vesměs 
chudáci. Večer jíme chléb se sladem. Jdeme 
o 9 h spát. O 3/4 12 h jdu s tatou do zahrady.  
 
11. září 1944, pondělí 117. týden.  
V 6 h snídáme. Mař. někdo řekl, že prý 
v Hodoníně vyhodili parašutisté do povětří vlak 
a most. Tam je to možné. Lici jde dolů šít, Mař. 
jde k Anči s jablíčkama. Je chladno. Donesla 
od Anči asi 2 kg tvarohu, cibuli, 1/4 kg medu, 
mrkev a asi 2 kg mouky pš. Prý přijde, též 
i Mař. pol. donesla. K obědu je imit. hovězí 
polévky a kedluby s bramborama. V poledne 
přišla Anča a donesla 1/2 kg chleba a tatovi 12 
cigaret. Prý mluvil Ben[eš] a řekl, že je 
nevyhnutelné, že Rusové půjdou přes nás. Na 
Slovensku je hrozné povstání, všechno se 
přidává k těm partyzánům. Ti partyzáni prý 
otevřeli na Slovensku koncentráky Židům a 
všichni Židé se k nim přidali. Odp. jsme na 2. 
půdě. K večeři je chléb se sýrem. Naši dobyli 
Lutych. O 9 h jdeme spát. Byl zde Jos. Kub[oň] 
a nechal pro Anču tady 1 Egyptku.  
 
13. září 1944, úterý 117. týden.  
O 1/4 7 h snídáme. Lici jde dolů. My jsme na 2. 
půdě, já spravuji Anči dynamo [na kole]. O 1/4 
11 h Anča přijela i s J. Donesla noviny a pecen 
chleba. O 11 h letěli Američani a o 12 hodině 
zpět, shazovali letáky, nevíme ale, co v nich, 
k Vod. nebo k Hojt. spadl leták. Mař. je v poli 
u Zákř[ova], možná že tam najde leták. 
K obědu je nudlová polévka a chléb se sýrem. 
Zmrl. přišla, ale leták nenašla. Mama je odp. 
dole. Večer jíme chléb se sýrem. Pak přijela 
Anča, donesla asi l piva, prý na svátky nám, 2 

Lípy a mák. Přidělal jsem jí to dynamo a svítí. 
O 8 hodině jde pryč. O 9 hodině přišel Jumbo, 
donesl leták, je německý a je ze dne 28. srpna, 
tedy starý, jsou tam zprávy z bojišť, 
v Rumunsku Němci ztratili 300 000 mužů a ve 
Francii též mnoho. O tom V 1 též píší, že po 2 
1/2 měsíce dopadlo na Anglii 7700 tun bomb. 
O 10 h jdem spát, Jumbo je dohukaný.  
 
16. září 1944, sobota 117. týden.  
Po snídani jsme na 2. půdě. Lici jde dolů. Zmrl. 
jde k Anči a nakoupit. Anča nám včera dala 
lístky na 1/2 kg masa. Zmrl. donesla noviny 
a koláč od Anči. Situace ohromná, Němci 
přiznávají, že naši jsou v Říši, útočí tam na 
Cáchy. K obědu je hovězí polévka, zelí, 
brambory. Lici jde dolů, my jsme nahoře. Anča 
vzkázala, že přijde s Ankou. Dnes je předvečer 
Roš. O 6 h večer se modlíme. K večeři je 
nudlová polévka, omáčka zasmažená 
a barches a pivo. Čekáme na Anču, zdali 
přijde. Snad i Kurtík bude pamatovat v těžkých 
chvílích na Boha, modlíme se o něho, aby se 
brzy a šťastně vrátil. O 9 hodině jdeme spát.  

edem. O 8 h jdeme spát.  

 
28. září 1944, čtvrtek 119. týden.  
Po snídani jsme na 2. půdě, já jsem s Jumbou 
dole. Lici šije, Mař. mlátí. Vařím bramborovou 
polévku. K poledni přišla Anča, donesla asi 2 
kg trnek, hrnek lízánky, asi 3/4 kg vuřtů, 1/8 
másla, buchtu a 1 cig. Večer přijde 
s novinama. Po obědě jdu zas dolů, spravuji si 
botky. V Doloplazích sebrali pár lidí, prý to byl 
odboj, i s puškama je vzali. O 1/2 7 h přišla 
Anča, donesla pecen chleba a noviny. Jde brzy 
pryč, v sobotu přijde. Říkala, že se jí Mař. na 
nás stěžovala, že prý chcem po Mařce, aby 
nám sháněla, a že ona nic nesežene. To je ta 
největší lež, ještě jsme po ní nic nechtěli, než 
aby šla nám koupit zeleninu do školy a tu 
dostane každý. To je jenom zase neochota. 
Podle novin jsou Rusové v Maďarsku u 
Szegedinu, na severovýchodních hranicích 
Slovenska a vyklidili Estonsko, na západě 
velké bitvy v Holandsku a Německu 
a v Lotrinsku. Dobyli Epinal a Helmond. 
K večeři je chléb s m
 
3. října 1944, úterý 120. týden.  
O 1/4 7 h snídáme a jsme pak na 2. půdě, jen 
Lici je dole. Modlíme se. Licku dole překvapila 
Klim., ale naštěstí ji ona nezná a Mař. jí řekla, 
že je Licka Slávková od (nečitelné slovo) se-
střenice, tím se to šťastně vyřešilo, Jumbo se 
už vidí viset. Mař. jde k Anče a donesla od ní 
1/2 kg margarínu, 1/2 kg nudlí, 1/4 kg soli, 2 
kousíčky mýdla, pár špačku a od soboty až po 
dnešek noviny. K obědu je kmínová polévka 
s rozšprudlovanou houskou a 2 vejce. Prý 
Anča odpol. přijde s chlebem. Situace je prima, 
ale ta rozhodující bitva na německé půdě bude 
teprve v nejbližších dnech zahájena, teď se ale 
přesto všude, i na ruské frontě, zuřivě bojuje. 
Odp. sedíme na 2. půdě, je sychravo, momen-
tálně neprší. S večeří čekáme na Anču, neboť 



nemáme chleba. O 1/4 7 h přišla a donesla 5 
kg chleba, brambory a pár trnek. Jde hned 
pryč, jede ještě na Zákřov. K večeři chléb 
s kávou. O 7 h jdeme spát. Je zamračeno. 
  
7. října 1944, sobota 120. týden.  
Jsme o 1/2 7 h po snídani. Jumbo mi včera dal 
pytel brambor a vysypuji si je, Mař. mně dala 
koš za pomáhání. Lici dala Mař. za brambory 
100 K a ona je vzala, na cucky roztrhala 
a vhodila do pece. Modlíme se pak, je Hašona 
Roš Hašona.Před polednem přišla Anča. 
Donesla 1/2 kg sekané, 3 cig., 4 kg chleba a 2 
noviny čtvrt. a středeční a asi 3 kg rajčat, jde 
o 12 hodině pryč. K obědu je nudlová polévka 
a vepřové maso se zelím a brambory. Odp. 
jsme na 2. půdě. Večer se modlíme a jíme 
chléb se sádlem, co jsme vypekli z masa. 
Slyšíme odpoledne v Přerově sirény a takové 
dunění jak od pum. O 1/2 7 h jdeme spát, 
v Přerově zase hučí sirény.  
 
11. října 1944, středa 121. týden.  
Vstáváme o 6 h a snídáme. Lici jde dolů, my 
jsme na 2. půdě. K 11 h jde Mař. k Lipnerovi 
pro noviny. Situace ohromná. Od neděle je 
v proudu podzimní generální ofensiva proti 
Říši, a zejména Rusové v Maďarsku získali, 
jak sami Němci přiznávají, půdu ve značném 
rozsahu. Na západě se bijí kolem Cách. 
K obědu je imitace hovězí polévky a sekaná s 
bramborovou kaší. Odp. jsem s Lici dole, Mař. 
je v práci. O 4 h přijela Anča s J. a A. Lici 
zkoušela A. kabát. O 5 h jdou pryč. K večeři 
káva s chlebem, tatovi nebylo dobře. T. ze 
zahrady. - O 1/2 7 h si jdou naši lehnout, tata 
bere prášek, já jsem dole, čekám Jumbíka. 
Ten o 1/2 8 h přišel a vykládám s ním do 1/2 9 
h, potom jdu spát. Stojí v novinách, že 70 % z 
ročníku 1928 Hitlerovy mládeže se přihlásilo 
na frontu, tj. 16letí chlapci, o 1 1/2 roku mladší 
než já.  

 
17. října 1944, úterý 122. týden.  
Ve 1/4 7 h snídáme. Loupám a melu brambory 
na šulánky. Modlíme se, je 2. den měsíce 
Marekešvan. Tata s mamou dělají šulánky. 
Mař. jde pro noviny, o Maďarsku tam vůbec nic 
nestojí. Rusové dobyli Bělehrad a v Lotyšsku 
hlavní město Rigu. Na západě bitva pokračuje. 
Snad zítra něco o Maďarech přiznají. Maršál 
Rommel je mrtev, zemřel na následky zranění, 
byl za náletu pumou zasažen v autě. Dnes zas 
letěli Američané, přestože je úplně zamračeno. 
K obědu je polévka s praženým chlebem 
a šulánky s mákem. Mama a Lici jdou dolů. 
Anča nepřišla. K večeři je káva s chlebem. 
Jsme s Licí chvíli dole a přišel Bed., říkal, že v 
Maďarsku je revoluce a že bombardovali: Mor. 
Ostravu, Bohumín, Plzeň a i Prahu a Brno. Prý 
bombardují hlavně vlaky a tratě. O 8 h jdeme 
spát.  
 
27. října 1944, pátek 123. týden.  
Po snídani jde mama dolů prát. Pak jde nahoru 
a jdu dolů já a škrabu brambory. Před poled-
nem jde Mař. pro noviny. Přišla a říkala, že na 
Tršicích řádí gestapo, že prý v obecní kancelá-
ři a na četnické stanici vytrhávají podlahu, prý 
hledají zbraně. Snad vrchního Mičulku sebrali. 
Jsou to ale hnoji, jak jsou ještě pyšní. Chudák 
vrchní. Jsme rozrušeni nad tou událostí. 
K obědu je bramboračka, k večeři máme už též 
uvařeno. Mař. jde pryč, mama jde dolů. Začíná 
pršet. O 3 h přišel Jumbo. V novinách nic 
zvláštního, boje pokračují, v Prusích dobyli 
město Ebenrode. V Holandsku Angličané Her-
togenbosch. U Debrecína boj pokračuje. Če-
káme Anču. Ta včera přišla, donesla na zkus 
zuby. O 6 h jde pryč. K večeři je hřibová omáč-
ka s bramborama. Sedíme a o 7 h jdeme spát. 
Prší.  
                          … pokračování příště 

 
 
 

ŽŽiivvoott  nnaaššiicchh  ppřřeeddkkůů  
 
Četba na pokračování …   
 
Další lidové zvyky:  
Součástí lidského života nebyly a nejsou jen 
zvyky spojené s kalendářem, ale i společenské 
akce, jako byly a jsou svatba, křtiny, či pohřeb. 
 
Svatba 
Svatba na Hané bývala velkou událostí v obci. 
Dávno předtím, než k ní došlo, „už ledi o ni 
mluvile na besedách, přástkách a kdekolvěk, 
esle z teho neco bude, esle se to naposled 
nevevráti“.  

Chodit za nevěstou v postním období nebývalo 
zvykem, pouze když měli snoubenci delší 
známost, která pak po Velikonocích skončila 
svatbou.  
Udržovali-li mladí lidé nějakou dobu milostný 
poměr, nebo přáli-li si to rodiče, aby se vzali, 
došlo k námluvám. 
Ženich, otec a svědci přišli s náhončím do 
nevěstina domu. Náhončí nesl v ruce dlouhý 
bílý košík, klebetník, do něhož dostával 
výslužku. 
Po příchozím přivítání se rozproudila řeč o 
hospodářství, až se přišlo k samotným námlu-



vám. Při námluvách darovala nevěsta ženicho-
vi lipský šátek, což byla jakási záruka, že bude 
držet slovo. 
Konaly-li se však námluvy bez náklonnosti 
mladých, pouze z přinucení, což se stávalo 
často, stalo se, že se „svajba vyvrátila“ a 
darovaný šátek se musel vrátit. Po vydařených 
námluvách následovalo pohoštění (drobová 
polévka, hovězí maso s mléčnou máčkou, 
později pečené maso, koblihy). 
Součástí námluv bylo také dojednání věna, což 
bylo nezřídka hlavním jablkem sváru a 
prodlužování námluv. Zde právě záleželo na 
náhončím, jeho diplomacii. Na čem se při 
námluvách domluvili, to muselo být zapsáno a 
zpravidla se o výši věna brzy dozvěděla celá 
vesnice. Tyto údaje v minulosti nebyly tajné ani 
soukromé, ba naopak byly součástí informací o 
nevěstě a ženichovi. U písemné smlouvy 
majetkových poměrů novomanželů bývali 
obyčejně rychtář, pudmistr a některý ze 
sousedů, kteří ji stvrdili svým podpisem. 

u svajbu šle.“ 

bělo. 

y. 

Pak mladí „spadli z kazatelny“, tedy měli 
ohlášky v kostele. Ohlášky bývaly troje, někdy 
se zvládly i najednou. 
V neděli před svatbou dělali muzikanti nevěstě, 
ženichovi, přední dróžce a přednimu družbovi 
před domem „štandrle“, tedy vyhrávali. Tuto 
neděli chodili družbové zvát na svatbu, jeden 
z ženichovy strany, druhý ze strany nevěsty. 
Na selskou svatbu „zvali dům od domu“. 
V domě, odkud vyšli, dostali masovou máčku a 
koláče a nato se vypravili po městečku. 
„Vkročili do jizby, dali pozdraveni a říkali: Zká-
zale Vás ženich a nevěsta pozdravovat, abeste 
se za ně nestyděle a do chrámu Páně v óteré 
jich doprovodile“. Hospodyně jim za pozvání 
poděkovala a nabídla chléb. Pokud ho nesněd-

li, stočili jej do kapsy a donesli nevěstě pro 
slepice, aby hodně nesly. Odmítnout bylo ne-
slušné. 
Svatba bývala obyčejně v úterý o deváté, 
desáté, či jedenácté hodině. Někdy bylo 
zvykem zvát na svatbu i vícekrát, zvláště 
bohatší příbuzné, protože měli pocit, že jedno 
pozvání je málo. Deť, co by si o nich ledi 
meslele, debe hneď na t
Selská svatba trvala obyčejně 3 dny, někdy i 
déle, proto se i po dobu svatby peklo a 
chystalo, aby nepochy
Přípravy na svatbu a celý proces svatby se 
odbýval doma. Před svatbou se obyčejně 
zabila jalovice, v menších hospodářstvích vepř. 
Celé stavení žilo přípravou na svatbu. 
Protože bylo potřeba materiálu na hostinu, bylo 
zvykem, že na svatbu z pozvaných domů 
posílali mouku, máslo, tvaroh, vejce a mléko, 
později cukr a další potravin
V kuchyni se pekly koláče (jiné cukroví, zákus-
ky, neznali a chystala se různá jídla, muži vy-
ráběli ozdoby na koně a zdokonalovali postro-
je. Některý zámožnější sedlák zakoupil na 
svatbu zvláštní „šire“, které byly ozdobeny 
zvonečky, a při jízdě prý koně řinčeli, jako když 
mozeka hrála. K postrojům patřil bič s“glonkó 
na kšičku a dlóhé červené a třislem ozdobeny 
opratě“ Když někdo neměl takto vyzdobený 
„cajk“, šel si vypůjšit alespoň fasuňkový vůz a 
někdy i koně.  Na dvoře před svatbou čistili a 
umývali chomouty, řemeny. Chomouty natírali 
tmavočervenou barvou, koně myli a splétali jim 
ocasy do „leléku“ a opentlili je.  
Pro nevěstu se jezdilo čtyřmi, někdy i šesti 
koňmi. pokud možno, vybírali se koně stejné 
barvy a hlavně mladší, aby „bela paráda“. 

 

 
 
Koňmi jel hospodář nebo starší pacholek, jenž 
seděl v sedle na zadních koních a sám i druhý 
pár řídil. Jízdu se šesti koňmi se museli 
mnohdy dlouho zaučovat, neboť pro 
nezkušeného kočího byla složitá. 
Pokud jeli přes pole do sousední vesnice či do 
kostela, nastoupil plný fasuńk žen, které však 
neseděly, nýbrž na voze stály. Otec se ženi-

chem v dřívějších dobách jezdili za svatebčany 
v košince, později v bryčce. 
Nevěsta v otcovském domě před odjezdem 
z domu odprosila rodiče a ženich poděkoval 
rodičům za vychování a lásku a políbil jim ruce. 
Rodiče pak dali mladým požehnání.  Po od-
prosu zahrála hudba, nevěsta vstoupila do 
fasuńku a kolem ní nastoupily ženy, které výs-
kaly a zpívaly písně. Takto jeli až do kostela. 



Když jela řada svatebních vozů, vybíhali lidé 
na ulici a pozorovali a hodnotili svatebčany. 
V dřívější době, když se nosívaly kroje, to byl 
určitě malebný pohled.  Na zdavky vezl nevěs-
tu obyčejně hospodář, který se snažil co nejví-
ce práskat bičem.  Jakmile projížděli vesnicí, 
zastavovali je mnohdy ostatní sousedé, kteří 
nebyli na svatbu pozváni a „zatahovali, zaliko-
vali“ čili žádali výkupné. Zalikování probíhalo 
také v případě, že ženich pocházel z jiné ves-
nice a tímto musel místním mládencům vykou-
pit nevěstu. 
Nevěsta z jiné osady jela po oddavkách 
k rodičům ženichovým a neslezla nikde, až 
před domem, řkouc, že nese požehnání do 
domu. Když slézala z vozu, přistavovali jí 
domácí židli, aby mohla pohodlně sestoupit. 
Avšak obyčejně na ni nevstoupila, protože 
podle toho se usuzovalo, zda bude poslouchat, 
či chce dělat paní. Podobně se nevěstě 
předkládala metla. Když jí vzala a zametla, 
říkalo se, že bude pečlivá hospodyně. Po 
vstupu do jizby prosila nevěsta ženichovy 
rodiče, aby ji přijali za vlastní. Byla-li nevěsta 
z jiné osady, zůstávala celá svatba první den u 
nevěsty. Po oddavkách byli hosté pozvání 
k obědu a odpoledne se šlo k muzice.  

se 

užba: 

, tetičky, 

abys měla na kolibku, na plinky, 

 vzpomněla, koho tu 

 hážu na zámek, ne k truhle, ale 

 říkáním, přejíce hostům, 

malé vdolečky a velké koláče. Někde mívali, 

pejlích. 

a pozlátkem. 

ý. 

ích.   

íbánky a 

se tancovalo a veselila, zpravidla do 

kota, pulvírování (holení mužů), 

V dřívějších dobách při svatební hostině 
nevěsta se ženichem nejedli, najedli se prý 
napřed. Nevěsta seděla u almárky a před ní 
byl obrácený talíř. Kolem ní seděly dróžky a 
mladé ženy. Ženich prý nesedával s nevěstou, 
ale „ledakde“. Teprve později nastal zvyk 
usazovat nevěstu se ženichem vedle sebe a 
na přední místo. Od té doby se také zúčastňují 
hostiny 
A dává se jim přednost. Všechna jídla 
donesou novomanželům, pak dalším hostům. 
Uprostřed zábavy vykřikl hlavní dr
„Tatičku, matičko, poďte mastit kašu nevěstě“! 
To bylo znamení, aby začali házet nevěstě 
peníze na talíř. Pak družba vyzíval další 
svatebčany: kmotry, sourozence
stréčky, družice a další, aby házeli na talíř.  
Házející zpravidla při házení pronášeli krátká 
říkání: „Já ti přeju, nevěsto, božiho požehnání, 
abys byla zdravá a šťastná a abys mě, když 
k vám přindu, ráda viděla.“Družbové pronášeli 
většinou žertovná přání: „Abys porodila do 
roka chlapca, 
na poviják...“ 
Další svatebčané: „až k tobě přindu, aby se 
s za mě nestyděla, abys
nemáš... na svornost...“ 
Bylo-li o nevěstě známo, že má ostrý jazyk, 
pak zpravidla někdo z blízké přízně pronesl: To 
ti nevěsto
k hubě:“. 
Každé jídlo, které přinesli a předložili, provázeli 
družbové nějakým
aby jim chutnalo. 
Součástí svatební tabule bývala hovězí polév-
ka, hovězí maso s křenem, drobová polévka a 
maso s omáčkou, hovězí pečínka se zelím, 

zpravidla v chudších domácnostech, místo 
máčky dobře omaštěnou krupici. 
Nepeklo se cukroví, ale pekly se koláče a 
z těsta suky. 
Po masitých pokrmech přinesl první družba 
nevěstě „stromeček“, za ním další družbové 
přinášeli „svajbové koláč“. Svatební koláč byla 
obrovská buchta, ozdobena různým pečivem, 
ptáčky, kohoutky a dalšími ozdobami 
nabodnutými na š
Na nejdelší špejli, uprostřed koláče, byl 
nabodnut slavíček, kolem dokola na menších 
byl postupně umístěno 300 až 500 ptáčků a 
jiných zvířátek, všechny zvířecí ozdoby byly 
okrášleny červenými nebo modrými 
pentličkami 
Na upečení svatebního koláče bylo potřeba 
spoustu materiálu a někdy museli vybourat kus 
pece, aby se koláč při pečení do pece vešel. 
Svatební stromeček, byla jakási obdoba 
svatebního koláče. Býval i podobně ozdoben
Na svatbách vařívaly kuchařky, což byly 
obyčejně dovedné hospodyně, někdy porodní 
babičky, švadleny a jiné. Ke konci hostiny 
přišla do jizby kuchařka se zavázanou rukou a 
vybírala na „šofan, že si pré popálila roko a 
potřeboje na masť“. 
Po hostině dostali všichni svatebčané 
výslužku, tedy nejen koláče, ale také maso, 
tato výslužka byla dávána v šátc
Na druhý den jezdily ženy po vesnici 
s peřinami. Naložily na vůz nevěstinu výbavu: 
truhlu, kolovrat, hrnce, kolébku a vezly tuto do 
statku ženichova. Za peřinovým vozem jezdila 
obyčejně Kačenka s Andréskem, tedy figuríny 
muže a ženy na pátém kole za vozem. Na 
dalším voze jela nevěsta s výbavou. Někdy 
zajížděli i do okolních osad, až na Daskabát.  
Snahou bylo provést mnoho žertů, někdy však 
překročili ve své rozpustilosti mravy a pak 
z toho bývaly i soudy.  
S jedním polštářem pak přišly do jizby a 
přítomným mužů nabízely a prodávaly. Muži 
odmítali a poukazovali, že jsou tam samé 
stonky. Potom ale samozřejmě zaplatili.  
Nakonec zaplatil sám ženich, který dal nejvíce. 
Při tom se pronášely peprné povídačky 
narážející především na manželské l
sex.  
Ženy z vybraných peněz pak dělaly mezi 
sebou pohoštění. Záleželo, jak vysokou částku 
vybraly. Tudíž někdy se pohoštění i opakovalo.  
Na druhý den pokračovala svatba u ženicha. 
Opět 
rána.  
Součástí svateb bývaly v minulosti různé hry 
např: Honění 
honění Kače. 
Takhle nějak vypadaly selské svatby u nás 
v 19. století podle záznamů pana K. Stenzla 
z Tršic. Svatby chudých vrstev, tedy chalupní-
ků a podruhů bývaly daleko méně okázalé, 
s menším počtem svatebčanů a bývaly odbyty 
během jednoho dne. Svatby městské honorace 
se naopak snažily přizpůsobit zvykům města a 



tudíž pro lidové zvyky a obyčeje na nich nebylo 
místo. A svatby vdov a vdovců, jakože jich při 
úmrtnosti bylo velké množství, byly taktéž 

iče, sbírání střepů a jejich zametání, přená-

pro ne-

ionálové. Prostě získaly zcela jiný ráz a 
ář. 

odráží v postoji především mladé 
enerace k životu a jeho stylu.  

… pokračování příště 
Milan Mahdal

                                                

skromné a neokázalé.  
V průběhu 19. a 20. století se i selské svatby 
měnily. Nejprve z nich počal mizet kroj, později 
zvyky a různé hry a nakonec se zkrátila i doba 
svatby. Snad nejdéle vydržely (do 50. let. 20. 
stol) jízdy koňmi a kočáry, kdy sedláci dávali 
najevo svému okolí bohatství, zámožnost a 
selskou hrdost. S kolektivizací vesnice zanikly i 
tyto, a koně, kočáry a bryčky nahradila auta. 
Ve druhé polovině 20. stol. se i svatby na 
venkově začaly podobat městským. Zmizelo 
z nich všechno, co připomínalo venkov, za 
který se lidé, těžko říci proč, styděli (písně, 
průpovídky).  
Ty postupně nahrazovaly jiné zvyky, které se 
staly nedílnou součástí svateb: stále však zů-
stávalo oblíbené zalikování (kuchařky, spolu-
pracovníci, kamarádi), sypání novomanželů 
rýží (symbol hojnosti a plodnosti), nasazování 
ženichovi na krk chomoutu a podávání nevěstě 

šení nevěsty přes práh, společné jedění sva-
tební polévky jednou lžící, vybírání na neman-
želské dítě (obvykle je představovala panen-
ka), čtení svatebních blahopřání, sólo 

b

věstu a ženicha, únos nevěsty a další. 
 Na konci 20. století se svatby postupně 
přesunuly do restaurací a kulturních domů, 
vařením a pečením cukroví se začali zabývat 
profes
tv
 
A na počátku 21. století jsme svědky, že 
začaly z našeho společenského života mizet i 
samotné svatby. Zánik svateb a posléze i 
svatebních obřadů přináší opět změnu 
v systému hodnot současného člověka. 
Zmizela jedna z možností, kdy se setkávaly 
rodiny a jejich členové, kdy již malé děti byly 
zapojovány do společenského života rodiny. 
To vše se 
g
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