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Vážení spoluobčané, 
blíží se konec prázdnin a s nimi i čas dovolených, a mám pocit, že i konec léta. Zajisté jste si 
všimli zvýšeného stavebního ruchu v naší obci. Tato činnost se týká dlouho čekávané 
výstavby ČOV, která je bezesporu největší stavební akcí v naší obci v posledních 
desetiletích. Výstavba ČOV je nejen velkou investicí, dosahující částku mnoha milionů, ale 
také akcí, která se nás všech dotýká jednak stavebním provozem, ale také skutečností, že 
po dokončení hlavní páteře k ní budeme připojovat naše domácnosti. Všichni jsme věděli, že 
to jednou přijde, a přesto se mi zdá, že je tím zaskočena půlka Tršic. Stejně nám nezbývá 
nic jiného, než to dotáhnout do zdárného konce, a to jak obec se svými závazky, tak občané 
s připojením, i když je to v některých případech nepříjemné pro obě strany. Prodloužila se 
nám kolaudace ČOV, ale je potřeba si uvědomit, že jsme začínali o půl roku později, než byl 
harmonogram. Dodavatel začne v nejbližších dnech s opravou komunikací a to jak místních, 
tak i v majetku státu. Co musí obec vyřešit, je generální oprava hlavní cesty v Chaloupkách, 
tam si naši občané už „užívají“ stav komunikace několik desetiletí a je nejvyšší čas to 
napravit. 

 celková rekonstrukce 

ch 

ilo se nám ale získat 

Další, čilý stavební ruch se po celou zimu a jaro ozýval z prostor mezi školkou, školní 
jídelnou a kaštanovou alejí. Týkal se výstavby multifunkčního hřiště, které bude sloužit nejen 
školákům při výuce tělocviku, ale především naší mladé (a doufám, že i starší) generaci při 
volnočasových aktivitách, kdy naváže na již zbudované fitnesscentrum. Nositelem tohoto 
dotačního titulu není sice Obec Tršice, ale TJ Tršice. Přesto jsme financovali z obecního 
rozpočtu 3 miliony korun. Třetí dotační titul je oprava prostranství před budovou školní jídelny 
a školky. Tuto dotaci jsme čerpali přes MAS Bystřička a poskytovatel je SZIF. Touto realizací 
jsme uzavřeli poslední etapu oprav areálu u školy I. stupně. 
Čtvrtou velkou stavbou, která se nás dotkne, je připravovaná revitalizace zámeckých zahrad 
a prostor kulturního areálu. Tato akce měla začít již o prázdninách a bude dokončena v roce 
2015. Možná i dříve, ale vzhledem k problémům, které se táhnou od začátku této investiční 
akce, se vůbec neodvažuji odhadnout, kdy. Velké problémy jsme měli s projektovou 
dokumentací při projednávání s památkáři. Já chápu, že jejich vyjádření je důležité, když se 
jedná o kulturní památku, kterou naše zámecké zahrady jsou, ale někdy mi to přišlo až 
absurdní. Nebudu se rozepisovat, v čem byly problémy, důležité je, že je vydáno stavební 
povolení a můžeme realizovat. Stavbou nám vznikne nové parkoviště pro 3 auta u pošty, 
budou vybudovány nové pěší komunikace v zahradě včetně vyhlídky a jezdeckého 
schodiště, opraveny budou kamenné zídky a most u zámku, vybudována kašna, do které 
poteče voda opět od Tří studní, která je teď odkloněna z důvodu výstavby kanalizace v 
Chaloupkách a dvou poruch na potrubí, které se opraví. A proběhne
areálu. 
Pátou velkou stavbou je připravovaná a dnes již realizovaná výstavba cyklostezky mezi 
Tršicemi a Doloplazy, která bezesporu zpříjemní radost z pohybu těm, kteří rádi poznávají 
naše okolí. Kromě těchto zmiňovaných velkých akcí pohybujících se řádově v milionech 
korun (všechny byly získány z dotací) si určitě mnozí z vás povšimli renovaci drobný
sakrálních památek, konkrétně barokního kříže k Lazníkám, či dřevěného kříže na konci 
Chaloupek. 
Chtěli jsme letos opravit ještě kapli v Lipňanech, ale bohužel jsme neuspěli v dotačním 
programu MMR. Rozhodně nebudeme házet flintu do žita a poučeni z nezdarů letošního 
roku, se v lednu podá jistě žádost druhá a kaple se opraví. Podař
finanční příspěvek od Krajského úřadu Olomouckého kraje na opravu památníku na Kyjanici, 
aby se příští rok mohla pietní vzpomínka konat na opraveném pietním místě. 
V současnosti nás čeká práce na přípravě výstavby vodovodu do místních částí, kde máme 
již vydané stavební povolení a samozřejmě dokončení již započatých staveb. 
Naše obec ale žije také čilým a společenskýma kulturním životem, který vyplňují nejen pravi-
delné kulturní, sportovní a společenské akce, ale i akcemi, které přesahují rámec naší obce. 
Alespoň se zmíním o některých, a to o Otevření Naučné stezky Otty Wolfa, na jejíž realizaci 
se podílela Obec Tršice spolu s Vlastivědným muzeem v Olomouci, či pravidelná návštěva 



amerických studentů v Tršicích v rámci projektu The Holocaust Study Tour. Tento projekt 
každoročně přivede několik desítek amerických studentů do Evropy, aby navštívili místa spo-
jená s pohnutými událostmi II. světové války, holocaustem. Obě zmiňované akce proběhly 

července na hřišti TJ Tršice. 

čanovi Tršic. Další významnou 

třídy a bude jich 21 a také nové děti do mateřské školky, 
terá je plně využita a máme tu také hody. Letos je to všechno trochu v duchu chaosu, ale i 

 
ezký zbytek prázdnin přeje          

v dubnu. Akcí, která bezesporu přesáhla Tršice a nejbližší okolí, byl Žabafest, tedy festival 
folkové hudby, který proběhl 26. 
Neměla bych také opomenout přípravu publikace o Tršicích a místních částech, kniha by 
měla vyjít v září letošního roku. 
To jsou věci kolem dotací a investic. Na podzim si chceme připomenout dvě významné 
události a to je 180 roků od narození Hynka Florýka. K tomuto výročí nechala obec 
vytisknout malou brožurku věnovanou tomuto čestnému ob
událostí je sto let od otevření místní měšťanky. Při této příležitosti Vám chceme představit 
publikaci o Tršicích, na kterou hodně z Vás netrpělivě čeká. 
Za pár dní přivítáme prvňáky do 1. 
k
ten se nám podaří snad zvládnout. 

H
              Leona Stejskalová, starostka Obce Tršice 
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rů k likvidaci odpadu z opravy domu, „velkého úklidu 
, budou kont  JEDNU HODINU 

ky 
u 

oběhne v Tršicích na tržišti od 12,30 do 14,00 hodin.  

echnické služby Přerov s.r.o., provedou 20. září 2014 
SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

 
Velkoobjemové odpady jsou odpady, které se běžně do popelnic nevejdou. Svážet se bude 
odpad vzniklý pouze provozem domácnosti. Jiný „velký“ odpad takto likvidovat nelze ! 
  
Z důvodu zneužívání sběrných kontejne
půd“ nebo drobné zemědělské činnosti ejnery přistaveny POUZE
NA KAŽDÉM STANOVIŠTI dle rozpisu :  
 
Tršice „Pod Chrástkou – pod panelá
Tršice „Bránka“ a „Hrubá strana“ – u park
Tršice „Chaloupky“ – u garáží OÚ  
Tršice „Střed“ – na tržišti 

ršice „Berk“ – před AB Tršické zem. a.s. 
od 10,00 do 11,00 hodin 
od 11,00 do 12,00 hodin 

od   7,00 do   8,00 hodin 
od   8,00 do   9,00 hodin 
od   9,00 do 10,00 hodin 

T
 
Svoz nebezpečného odpadu pr
 
RECYKLUJTE S HASIČI ! 
Týden před svozem, v sobotu 13. září  2014, svezou hasiči z každé domácnosti v Tršicích 

ky, sekačky, 
 domu a naložit. 

 ostatních místních částech obce budou odpady sváženy presovacím vozem zároveň s 
ovém harmonogramu : 

ou zastávkou 

Ve stejném čase a na stejných místech budou naši hasiči odebírat vysloužilé elektrospotřebiče 
( pračky, myčky, TV, ledničky, mrazáky, PC, obrazovky, sekačky, žehličky, … ) a železný šrot. 

vysloužilé elektrospotřebiče ( pračky, myčky, TV, ledničky, mrazáky, PC, obrazov
žehličky, … ) a železný šrot. Dle potřeb pomohou těžké kusy vynést z
Svoz začíná v 9.00 hodin, postupně po trase:  
Berk, Hrubá Strana, Branka, Pod Chrástkou, střed obce, Chaloupky 
 
================================================= 
V
nebezpečnými odpady v čas
 
Lipňany - u požární nádrže 
Přestavlky - u kaple   
Hostkovice - za autobusov
Vacanovice - u požární nádrže   
Zákřov - před obchodem 

od 10,30 do 11,15 hodin 
od 11,30 do 12,15 hodin  

 

od   7,30 do   8,15 hodin 
od   8,30 do   9,15 hodin 
od   9,30 do 10,15 hodin 



 

 
Hanácká vesnice Tršice je 
známá až ve Spojených státech 
amerických. Tři roky po sobě ji 
totiž navštěvují  desítky 
amerických studentů se svým 
pedagogickým dozorem. Letos v 
neděli 12.  dubna to byli mladí 
lidé ze státu New Jersey a 
Kalifornie. Svoji cestu po Evropě 
zahájili v Muzeu holocaustu v 
Berlíně a v České republice 
navštívili Prahu a Terezín. 
 Do Tršic přivedla účastníky 
amerického zájezdu ojedinělá 
událost z 2. světové války, kdy s 
pomocí obyvatel této vesnice a 
sousedního Zákřova se zde po 
celé období holocaustu ukrývala čtyřčlenná židovská rodina Wolfových. Z nich tři válku přeži-
li, otec, matka a dcera Felicitas. Syn Otto byl umučen gestapáky a kolaborantskou ukrajin-
skou jednotkou, kteří Zákřov přepadli téměř na samém konci války. Osmnáctiletý Otto své 
rodiče a sestru i přes kruté mučení neprozradil a navíc po sobě zanechal deník, který psal 
podobu svého ukrývání. Po jeho zatčení, deník dopsala jeho sestra Felicitas. Právě tento 
deník přivedl do Tršic americké studeny, protože  byl knižně vydán i v USA , kde rodina Ot-
tovy sestry Felicitas již řadu let žije.  
S finanční pomocí amerických studentů byli v Tršicích postaveny dva památníky obětem 
holocaustu a zároveň  jako pocta místním obětavým lidem, kteří se pronásledovaným Židům 
nebáli pomáhat. Občany České republiky ani z nejbližšího okolí však Tršice kvůli své 
výjimečné historické události příliš vyhledávány  nejsou. Výjimkou jsou studenti přerovského 
gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, kteří letos 15. dubna se ve větším 
počtu již po druhé zúčastnili Pochodu svobody do Tršic, který uspořádala  Tělocvičná jednota 
Sokol a Český svaz bojovníků za svobodu v Přerově. Jejich program v Tršicích byl ještě 
pestřejší než měli studenti američtí. Prohlédli si  při něm vloni odhalený památník na návsi, 
místní kostel, obecní muzeum a památník na Zákřově. Zvládli tak  téměř celý svůj bohatý 
program zájezdu, i když kvůli velké nepřízni počasí museli improvizovat. Působivé čtení 
žáka dějepisného semináře Daniela Vymětalíka z knihy Deník Otty Wolfa se proto 
letos konalo na chodbě místního obecního úřadu, místo u památníku Wolfových na místě 
jejich lesního úkrytu. Tam se letos vypravili jen dobrovolníci patřičně obuti. Přes nepřízeň 
loňského i letošního počasí odjížděli účastníci Pochodu svobody zpět do Přerova spokojeni. 
Pořadatelé Tělocvičná jednota Sokol, Svaz bojovníků za svobodu a zástupce gymnázia Jana 
Blahoslava se proto hned na místě v Tršicích rozhodli  uspořádat tuto akcii v příštím roce. V 
pořadí už po třetí.      

Miroslav Rozkošný 
 

 
 

 

 

PPřřeerroovvššttíí  aa  aammeerriiččttíí  ssttuuddeennttii  jjeezzddíí  ddoo  TTrrššiicc  
 

 

KKaamm  ššllááppnneešš,,  ttaamm  jjee  ddiivvooččáákk    
 

Před čtyřmi roky jsme na pokračování uveřejňovali v Tršickém zpravodaji vyprávění devade-
sátiletého mysliveckého nestora Jindřicha Závodníka z Tršic. Byl pamětníkem prvního ulove-
ného divočáka na Tršicku, a ještě také na jeho prvního uloveného divočáka se lidé chodili 
dívat ještě jako na raritu. Od té doby se moc změnilo. Během posledních několika málo let se 



divočáci pomalu stávají  běžnou zvěří i na rovinách, v katastrech obcí, kde není les. Na rozdíl 
od zajíců a pernaté zvěře jich kupodivu přibývá. Podle názoru některých myslivců také proto, 
že divočák je po  člověku nejchytřejší tvor. Například svině se selaty se dokáže tak dokonale 
ukrýt, a selata stejně dokonale ztišit, že myslivci kolem  nich projdou tak, že málem by o ně 

zakopli. Vysoké stavy divočáků 
škodí nejen na poli, ale i v lese 
a žerou mláďata ostatní zvěře. 
Někde se staly již postrachem 
lidských obydlí. Naopak za 
postrach divočáků můžeme 
považovat dvaašedesátiletého 
Víta Hanáka ze Zákřova. Na 
svém kontě má tolik střelených 
divočáků, že si ani toto číslo 
nepamatuje. Známí mu proto 
říkají: "Kam šlápneš, tam je 
divočák." Vítek však tato slova 
popírá. Zálibu v myslivosti 
zdědil po otci, který měl v 

Lazníkách chovnou stanici mysliveckých psů, a po svém otci zřejmě zdědil také  geny, které 
mu přináší dobrou trefu. Rozhodně však po divočácích nešlape, ale spíš si na ně musí počí-
hat. Třeba na posedu nebo najít stopy kudy divočáci chodí a počkat si na ně. Jako třeba na 
svůj největší střelený kus. Kanec, kterého předloni v prosinci střelil,  vážil 108 kg po vyvržení. 
Vítek si vzpomíná také na svého prvního střeleného divočáka. Byl to jen asi pětatřicetikilový 
lončák, ale na všechno první v životě se obyčejně nezapomíná. Tenkrát ještě neměl vlastní 
kulovnici. Svoji mu proto v roce 1984 půjčil vášnivý myslivec a vedoucí střediska Jednotného 
zemědělského družstva Tršicko Ing. Milan Nasswetter. "Stejně už zkoušky máš," ře-
kl Nasswetter s jemu vlastním nadhledem. 
Za větší problém než divočáka střelit někdy pokládá Vít Hanák, dostat ho z lesa hned po 
střelení, aby si na něm ostatní zvěř nepochutnala. Často v noci a za špatného počasí. Na-
štěstí má dva kamarády, kteří mu rádi 
pomohou. Je to Franta Malášek ze Zákřova a 
Pavel Kudela  z Tršic. Někdy však musí Vítek 
požádat o pomoc svoji manželku, která dříve 
vařila  myslivecké guláše při slavnostní 
příležitosti a dnes  se i takovou chlapskou 
prací dokáže zapojit  do koníčka svého 
manžela. Díky myslivosti poznal Vít Hanák i 
řadu přátel. Nejen zajímavých lidí, ale také 
myslivců od kterých se mohl hodně naučit. 
Zejména od myslivců z Vojenských lesů a 
statků Lipník n.B., kam odešel pracovat po  
rozvázání pracovního poměru s Tršickou 
zemědělskou  a. s.. Mezi své zajímavé přátele 
pokládá také dubského pana faráře P. Jana 
Korneka. Původem Polák je nejen schopným 
správcem své farnosti, ale také vášnivým 
nimrodem a organizátorem Evropských 
mysliveckých poutí. "To jsem ho tenkrát ještě 
neznal," vzpomněl Vítek jednu ze svých 
starších mysliveckých příhod. Tenkrát spolu s 
ostatními myslivci stál v řadě, když z houští 
před ním vyskočil jelen. Vítek zamířil  a vystřelil. 
Jelen však v běhu pokračoval. Ani nebarvil, jak 
se říká po myslivecku, když střelená zvěř ztrácí krev. Muž stojící vedle něho však řekl, "do-
stal ji." A měl pravdu. Byl to dubský farář, jak se později Vítek dověděl. Skutečně, za chvíli 
střeleného jelena našli. "Od té doby věřím farářům," s úsměvem  dodal Vít Hanák ke svému 
vážnému vyprávění.  

     Miroslav Rozkošný 



  

NNaa  ttrrššiicckkééhhoo  ffaarráářřee  PP..  FFeerrddiinnaannddaa  JJiiřřiiččnnééhhoo  
vvzzppoommíínnáá  MMaarriiee  ZZaavvaaddiilloovváá  zzee  ZZáábbeeššttnníí  LLhhoottyy  

 
 
P. Ferdinand Jiřičný se narodil 9. července 1876 ve Starých 
Tvorovicích, farnost Klenovice. Studoval české státní gymnázium v 
Kroměříži. Bohoslovecká studia absolvoval na Bohoslovecké fakultě v 
Olomouci v roce 1900, kdy byl  vysvěcen na kněze. Působil ve Staré 
Bělé, Tršicích a Doloplazích. Kaplanem v Tršicích byl v letech 1912 -
1931, farářem 1932 -1950. Zemřel v Tršicích 15. července 1950. Na 
dlouholetého tršického kněze, dobrého člověka a ve své době 
známého včelaře vzpomíná Marie Zavadilová ze Zábeštní Lhoty. 
"Vyrůstala jsem mezi včelaři.  Byl to staříček, tatínek a v pozdějších 
letech i bratr. Staříček ten bafal stále z takové krátké dýmky. 
Nepotřeboval u včeliček ani kuřák. Tatínek včeličky  také opatroval  
a sám dělal úly. Vím, že v zahrádce na dvojáku byl nápis: "Pomoz 
Pán Bůh včeličky, Krista Pána dělničky."  Myslím, že ten Pán Bůh měl 
rád i ty včelaře, protože poslal každému do cesty tu správnou 
ženskou a dobrou pomocnici při včelaření. 

Vzpomínám si, že již v roce 1938 jsem ráda listovala v časopisech pro včelaře. Pamatuji si 
na "Moravskou včelu", která pak zanikla. Těch časopisů vycházelo víc a jejich názvy se mě-
nily. Mně už tehdy v nich zajímalo Hospodyňské okénko. Byly v nich fotografie hospodyněk v 
bílých čepcích a na mísách měly výrobky ze zdobeného medového pečiva, které byly vý-
sledkem jejich práce z kurzů pořádaných redakcí. V té době byl včelařský spolek v Tršicích, 
ve kterém byli členy i včelaři z okolních obcí. V každé byl důvěrník, který do Tršic předával 
vyplněné dotazníky a také od každého včelaře označené krabičky  s mrtvolkami včeliček jako 
vzorky k zajištění včelí nákazy. Pamatuji se, že jsem tyto vzorky nosila na faru v Tršicích. 
Pan farář, důstojný pán Ferdinand Jiřičný byl také včelař, ale jakou funkci či poslání v tom 
spolku zastával jsem se nedověděla. Vzpomínám si na jeho přívětivost, když jsem ho sledo-
vala při rozmluvě s některým místním včelařem. Tak pěkně se oslovovali "příteli". Hned jsem 
si přitom vzpomněla, že na těch včelařských časopisech bylo vždy oslovení přítel. Stejně tak 
 si říkají zahrádkáři. 
1. září 1939 jsme se seznámili v 
měšťanské škole v Tršicích s 
třídními učiteli a společně odešli do 
kostela, kde dp. Jiřičný sloužil 
prosebnou mši svatou za školáky, 
jejich rodiče a vyučující. Pan farář 
Jiřičný učil ve třídách náboženství. 
Uměl zajímavě vyprávět příběhy z 
biblických dějin. Tenkrát mně jeho 
vyprávění  připadalo jako pohádky. 
Ještě vzpomenu pana faráře 
Jiřičného a tršický hrad. Ten už toho 
také pamatuje. Již před rokem 1938 
sloužil postiženým dětem, které podle možností  navštěvoval také dp. Jiřičný. Pamatuji si, že 
nás ve škole vyzval, abychom šli s ním. Poradil nám také, jakou malou pozornost má-
me těmto dětem vzít. Nebral sebou nikdy velkou společnost. S panem farářem jsem tam byla 
za svá školní léta asi třikrát. Na tršickém hradě byli postižení chlapci, které opatrovaly řádové 
sestřičky. V jedné místnosti leželi menší chlapci, bez naděje na uzdravení. V jiných místnos-
tech byli umístěni chlapci s vadou řeči a vnímání. Když jsme se panem farářem vraceli přes 
park, sedělo tam několik už větších chlapců, kteří  pana faráře Jiřičného vítali a každý se mu 
svěřoval se svými problémy. Pan farář Jiřičný byl takový duchovní dědeček. Dovedl potěšit 
už jen úsměvem." 
             
                                                                      Miroslav Rozkošný 
 



 

 

 

OOttáázzkkaa  aa  ooddppoovvěěďď  
 

 

CCyykklloovvýýlleett    „„OO  ppookkllaadd  KKuunnhhuuttyy  ttrrššiicckkéé““    
 

 
8. května  uspořádala  naše kulturní komise cyklovýlet „O poklad Kunhuty tršické“. 
Tentokráte jsme projeli Vacanovice, Hostkovice a Přestavlky s výletem na Hradisko. Cestou 
jsme navštívili drobné sakrální památky ve zmiňovaných obcích, tedy místní kapličky. 
Nejsem si zcela jist, zda si místní uvědomují, že právě tyto stavby jsou v těchto vesnicích to 
nejcennější, co zde můžeme spatřit. A tak si návštěvníci mohli prohlédnout nejen kapli svaté 
Praxedy ve Vacanovicích, ale i kapli Betlémskou a místní hřbitůvek (mnozí se divili, proč je 
po celý rok uzavřený, když hřbitovy jsou běžně kdekoli přístupné), kapličku v Hostkovicích či 
Přesatvlkách. Pro vytrvalejší byl bezesporu zážitek při pohledu z Hradiska nad Velkým 
Týncem na Olomouc a na závěr se mohli pokochat krásami údolíčka mezi obcí Přestavlky a 
Krčmaní. Při našem putování jsme se osvěžili nejen na duchu (tedy pohledem na krásnou 
jarní přírodu) ale i setkáním se zajímavými a vnímavými lidmi, či na závěr dobrým pivem 
v hostinci Pod Zámkem.  

.  
Všem organizátorům akce, taktéž místním občanům zmiňovaných vesnic, kteří nám 
zpřístupnili místní skvosty, ale i cyklistům a turistům děkuji za jejich pomoc a zájem
 

M. Mahdal 
 
 

DDeennííkk  OOttttoo  WWoollffaa        
 
Četba na pokračování … 
 

28. října 1944, sobota 123. týden.  
Snídani mi donesl tata "do lůžka" o 1/2 7 h. 
Naši ještě leží, Lici jde dolů šít. Dnes je přece 
den svobody. Mař. je v kostele. Včera donesla 
Anča 1/2 kg tučného vepř. masa a dnes 
vaříme guláš. Mař. jde k Anči se šatama. Anča 
tam už má praktikantku. Mař. donesla noviny. 
Rusové dobyli na Podkarp. Rusi Mukačevo. Je 
to dobrota. Němci vyrvali partyzánům Zvole
a Bán. Bystřici, co je na tom pravdy, nevíme.  

n 

a 
a!!!  

 

 

my nahoru a spát, Anča 
epřišla  

 

 

ř. 

-
lána na zákopovou práci proti 

olševismu.  

-

 

 
20. listopadu 1944, pondělí 127. týden.  
O 1/2 7 h snídáme. Já s Lici jdu dolů, Lici měla 
s Mař. nedorozumění ohledně buchty. K obědu 
je gulášová polévka. Mař. byla nám pro chléb. 
Zas letěli Američ. v poledne a na zpáteční 
cestě bombardovali blízko nás, možná Přerov. 
U Tršic leží puma, asi nevybuchnutá. K večeři 
je zelí s chlebem a já mám pár brambor. Mař. 
měla leták, ale vzal jí ho ten Bémův syn. O 1/2 
9 h jdu s Lici nahoru a spát. Anča nepřišla, 
přesto že Mař. řekla, že přijde.  
 
24. listopadu 1944, pátek 127. týden.  
O 3/4 7 h snídáme. Já jdu o 8 hodině dolů. 
Loupu brambory. Mař. jde pro noviny. Situace 
na západě prima, naši dobyli: Mety, Belfort, 
Zabern a Eschweiler. K obědu je bramborová 
polévka, odp. jdeme dolů. K večeři je 
bramborový guláš. O 1/4 9 h jdeme nahoru 
spát. Vrchní je dom
 

29. listopadu 1944, středa127. týden.  
Po snídani jdu dolů a loupu brambory a melu 
je. Tata dělá knedle. Mař. jde k Anči se 
šatama. Donesla od ní asi 1/4 kg cukru, asi 1/2
kg fazol, kaše, krup, asi 1 kg mouky, soli, 
kousek mýdla a noviny. Večer přijde. K obědu
je kmínová polévka a bramb. knedle 
marmeládové s mákem. Ráno byl mráz. 
Američani prolomili u Štrasburku frontu, 
uvidíme, co se z toho vyvine. Včera mluvil 
Beneš, nevíme, co řekl. Odp. jsme dole. 
K večeři je zelí s chlebem. O 8 hodině jdou 
naši a o 1/2 9 h jdeme 
n
 
10. prosince 1944, neděle 129. týden. 
V 7 h snídáme. Já jdu o 8 hodině dolů. 
K obědu je imit. hovězí pol. s praž. chlebem
a sekaná, zelí a brambory. Zmrl. nám dala 
koláč a ml. též. Tata je zlý a jde odp. nahoru 
a lehl si a už dolů nepřišel. My jsme dole. Ma
vypůjčila noviny, Rusové prima jdou, dobyli 
město Vacov, je to v ohbí Dunaje. O 8 hodině 
jdeme nahoru a spát. Zemědělská mládež 21
23letá je povo
b
 
12. prosince 1944, úterý 130. týden.  
Jsme o 7 h po snídani. O 8 h jdu dolů, loupu 
brambory. O 1/2 10 h přišla mama, tata je na
hoře. S mamou a Lickou ani slovo nemluví. 
Mař. jde pro noviny, donesla jen Náš kraj. Nic
v něm nestojí, Američani dobyli Bischweiter 



a Niederbronn. K obědu je imit. hovězí polévky 
a kaša na mléku. Tata jde k obědu a hned jde 
zas nahoru. Prší. Dnes zas letěli Američani. Já 
jsem s tatou odp. nahoře. O 1/2 4 h si tata leh
já jdu dolů, nesvítí elektrika. O 1/2 6 h přišla 
Anča. Donesla 5 kg chleba, 5 Vlast, 4 kedluby, 
papriky, dnešní noviny. Američani zahájili čtvr-
tou ofensivu, východně od Cách. V jižním ú
ku dobyli Saargemünde a Hagenau. Tata 
s mamou už mluví, s Licí ne. O 8 h jd

22. prosince 1944, pátek 131. týden. 

l, 

se-

eme spát. 
 večeři byl chléb s medem a káva.  

-

 
áva s chlebem. O 8 h jdeme nahoru a spát.  

 

zici prezentace ze života 

ním roce nestih-
dnech otevřených dveří v naší škole. 

                                                         
         Mgr. Martin Málek,  zástupce ředitele ZŠ a MŠ Tršice 

Jsme o 7 h po snídani, tata jde dolů zadělávat. 
Pak jdeme dolů my. K obědu je bramboračka 
a kedluby s chlebem. Mař. donesla včerejší 
noviny. Ta německá ofensiva na západě je víc 
propagační než vojenská. Mař. jde odpol. na 
roští. Jumbo doma zatím není. Pomodlili jsme 
se a gratulujeme tatovi k jeho 58. narozeni-
nám. K večeři je káva s chlebem. Jsme dole do 
8 h. Mař. a Jumbo tatovi gratulují. Mař. nám 
koupila sifon.  K
  
31. prosince 1944, neděle 132. týden.  19. prosince 1944, úterý 131. týden.  

O 1/4 7 h snídáme. Licce bylo zle od žaludku, 
myslím od včera. Mama jde dolů, plete. V noci 
pršelo. O 8 h jdeme my dolů. K obědu je prde
lačka a jelitová bouřka s bramborama. Odp. 
jde Mař. do Tršic, koupila nám sifon. Prý bom-
bardovali Brno. Dnes zas letěli. K večeři je bílá

V 9 h snídáme, Jumbo je nabrblaný. Jde pryč. 
K obědu je strouhank. polévka, vepřové, zelí 
a houskové knedle. Jumbo jde pak pryč. Odp. 
čteme noviny. K večeři je káva bílá s chlebem. 
Jdeme o 8 h spát. S Bohem!      
 

k … pokračování příště
 
 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Již tradičně  se  otevřely všechny školní dveře budov 1. a  2.  stupně  v úterý  15. dubna  
2014 od 8.00 do 17.00 hodin.  Všichni zájemci z řad rodičů, prarodičů a občanů obce si tak 
mohli prohlédnout jednotlivé třídy, seznámit se s učiteli a učitelkami, vychovatelkami, zhléd-
nout počítačové učebny, školní družinu, hernu, odborné učebny na 2. stupni,  chodby jarně a 
velikonočně vyzdobené pracemi žáků a všechny školní prostory. Všechny velmi  zaujala  
možnost nahlédnout do výuky jednotlivých tříd a sledovat děti a učitele přímo při jejich práci. 
Již od rána měli žáci služby u dveří školy a vítali a prováděli návštěvníky naší školy. 
V odpoledních hodinách pak žáci byli přímo v 
chozích. Ve třídách byly vystaveny 
učebnice, ze kterých se žáci učí, 
učební pomůcky, v počítačové učebně 
byly k dispo

učebnách a odpovídali na zvídavé otázky pří-

žáků školy. 
Největší zájem návštěvníků byl 
tradičně o první stupeň. Žáčci se chtěli 
pochlubit svým rodičům tím, co 
nového se už v průběhu roku naučili. 
Při výuce se velmi snažili, aby ukázali, 
že patří k těm vzorným žákům. Na 
druhém stupni bylo poznat, že už žáci 
ledacos zažili, takže návštěvy 
v hodinách pro ně nebyly ničím 
novým, nezvyklým. Výuku a práci 
žáků si přišli prohlédnout nejen rodiče, 
ale i budoucí žáci. Škoda jen, že 
nepřijeli žáci ze ZŠ Doloplazy, odkud k nám po prázdninách přijdou budoucí žáci VI. třídy. 
Přesto někteří neváhali a přijeli se podívat sami. Na návštěvu školy přišli i žáci z Výchovného 
ústavu v Tršicích se svojí vychovatelkou. No a ti, kteří to v tom letošním škol

 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  TTrrššiiccee  
 

li, budou mít možnost určitě při dalších 
    



 

utování 
sme se blížili k domovu a žáci se již ptali, zda dalš

 a MŠ Tršice 

ZÁJEZD DO ANGLIE A FRANCIE 
Druhý květnový týden letošního školního roku žáci z naší školy 
nasedli do hezkého dvoupatrového autobusu a zamířili směrem 
na západ. 12 žáků a jejich vyučující anglického a francouzského 
jazyka se vydali objevovat čtyři krásná historická  univerzitní 
města – Paříž, Londýn, Oxford a Cambridge. Přes noc jsme 
přejeli Německo a severní část Francie a ráno nás již uvítala 
Paříž, kde jsme si vyšlapali přes 700 schodů až na druhou plo-
šinu Eiffelovy věže, ale na úplný vrcholek nás již vyvezl výtah. 
Počasí nám docela přálo, takže jsme si mohli užít krásný výhled 
na Paříž a přilehlé okolí. Také jsme se podívali svrchu na místa, 
která jsme navštívili poté – např. katedrálu Notre Dame na ost-
růvku Île de France, kde se právě konala přehlídka různých 
druhů francouzského pečiva – a že těch druhů bylo! Z katedrály 
jsme se pěšky vydali do světově známého muzea Louvre, kde 
jsme zjistili, jak malinká je Mona Lisa, a zhlédli i další skvosty 
evropského, ale také třeba afrického primitivního umění. Cestou 
zpět k Eiffelově věži jsme se prošli po nábřeží Seiny a nemohli 
se dopočítat tisíců visacích zámků se jmény, kterými 
zamilované páry „zdobí“ mosty a jiné vhodné prostory.  U 
Eiffelovky jsme se setkali s ostatními skupinami a poté jsme 
autobusem cestovali směrem ke Calais, kde jsme přespali v hotelu Formule 1.  Ráno nás 
čekala jízda Eurotunelem do Anglie, kde na nás již vykoukly anglické stále zelené stráně se 
všudy- přítomnými ovcemi, koňmi nebo v menší míře kravami. První den v Anglii jsme na-
vštívili malebné městečko Cambridge a světoznámou King´s college, jejíž kapli zdobí známá 
vějířová gotická klenba.  V Cambridgi také žáci dostali rozchod, takže měli první (a zdaleka 
ne poslední) možnost se potrénovat v angličtině. Večer nás čekalo rozdělení a rozvoz do 
jednotlivých hostitelských rodin, a přestože se toho žáci mírně obávali, celkové hodnocení 
bylo nakonec pozitivní a vždy se s hostiteli nějak domluvili. Následující den jsme navštívili 
Oxford, kde jsme měli možnost zhlédnout další historické koleje a také jedno z míst natáčení 
Harryho Pottera – Christ Church College. Cestou zpět na ubytování do Londýna jsme se 
ještě krátce zastavili ve Windsoru, „letním“ sídle královské rodiny. Londýn nás čekal poslední 
den zájezdu a již notně unavení jsme zde navštívili ty největší památky jako např. Big Ben a 
budovy parlamentu, Westminster abbey, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí. Poté 
jsme se rozdělili a někteří se na Londýn podívali z ptačí perspektivy z otáčejícího 
se Londýnského oka, jiní zase z pohledu z Temže při projížďce lodí k Toweru.  Kolem sedmé 
hodiny večerní jsme již všichni rádi sedli znovu do autobusu a čekala nás dlouhá cesta domů 
do Čech. Kanál La Manche jsme tentokrát přepluli na trajektu, takže jsme byli rádi, že jsme si 

ohli vyzkoušet obě varianty, jak se lze dostat do Anglie. Unavení po pětidenním pm
j í rok znovu někam pojedeme... :-) 
 

Mgr. Petra Girašková,učitelka ZŠ
 
EXKURZE ŽÁKŮ VIII. TŘÍDY DO PODNIKU ALFANAMETAL 
V TRŠICÍCH 
Již několik let chodíme se žáky 
osmých ročníků na exkurzi do místní 
slévárny Alfanametal v Tršicích. 
Vedení podniku nechá pravidelně 
naše žáky nahlédnout do provozu 
továrny, která je pro mnohé žáky 
často jen pojmem spojeným se sídlem 
 jejich školy. 
Letošní exkurzi jsme měli domluvenou 
na pondělní odpoledne 26. května 
2014. Místo odpolední výuky jsme se 
vydali od školy přímo ke slévárně. 



Tam nás uvítali vedoucí mistři provozu podniku. Po nezbytném poučení o bezpečnosti 
v jídelně podniku jsme byli rozděleni na dvě skupiny, z nichž každá dostala svého průvodce 
přímo do provozu. Dostali jsme i nezbytné vybavení - ochranné brýle a vestu. Ve slévárně 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o výrobě pískových jader, o činnosti pecí, o 

 dotazy, proto jsme se po prohlíd-

 povolání mohli podívat přímo do 
 A 

       Mgr. Lenka Brlíková, výchovná poradkyně 
              a žáci VIII. třídy ZŠ a MŠ Tršice 

 

li 

uché, museli jsme to zvládnout mlčky. 

ovi. Věty byly ale 

usek Vrťapkova příběhu a pak jsme jako správní detektivové hledali stopy 

e vrátili do školy, čekalo nás společné čtení pohádky O cínovém 

ku dokončit po svém. 

. 
ak už jsme se připravili na nocleh, rozešli se do svých „postýlek“ a po další pohádce šli 

 
Dobrou noc, pane Andersene! Sejdeme se za rok znova? 

Mgr. V. Fabianová, Mgr. L. Brlíková, Mgr. A. Slámová 
                                                                      učitelky ZŠ a MŠ Tršice 

 

odlitcích a jejich dalším zpracování a využití pro další výrobu. Mnozí z nás byli v takové to-
várně poprvé v životě, většina věcí proto pro nás byla nová.   
V hlučné hale slévárny i cídírny nebyl moc prostor na naše
ce všech úseků podniku sešli znovu v jídelně, kde jsme mohli využít zbylého času k našim 
dotazům, na které  nám naši průvodci trpělivě odpovídali.  
Jsme rádi, že jsme se v rámci přípravy k volbě budoucího
slévárny. Již za rok se budeme rozhodovat o tom, kam si dát přihlášku k dalšímu studiu.
jednou možná budeme hledat práci i v místních podnicích. 

 

 
 
NOC S ANDERSENEM 

 
Z pátku na sobotu 5. 4. 2014 jsme opět nocova
s panem Andersenem. Tentokrát se sešly děti 
ze čtyř tříd – druháci, třeťáci, páťáci i šesťáci.  
Celou akcí nás provázely pohádky. Po 
společném zahájení v herně jsme se první hrou 
rozdělili na pět smíšených skupin. Aby to nebylo 
tak jednod
Každou skupinu tvořily postavy z jedné známé 
pohádky. 
Dalším úkolem bylo sestavení důležitých 
informací o panu Andersen
rozstříhány po slabikách, takže děti potřebovaly 

hodně přemýšlet a kombinovat. Všechny skupiny se úkolu zhostily se ctí. 
Po vlastnoručně připravené večeři jsme vyrazili na hrad do místní knihovny. Paní Chromková 
nám přečetla ko
v knihách. Seskládání jednotlivých stop vedlo k rozluštění tajenky. Při čtení pověstí jsme 
kreslili obrázky. 
Když jsme se za svitu měsíc
vojáčkovi. Při něm jsme si vyzkoušeli, jestli bychom se také mohli stát spisovateli a dokázali 
pohád
Protože měla naše žačka Vaneska zrovna narozeniny, pohostila nás všechny výborným 
dortem
P
spát. 
 
Ráno jsme se po snídani rozloučili a zamířili k domovům. 

 
 

  

 
 
 
 



SPORTOVNÍ DEN S TALENTEM    

e na 
 pod 

ciplína

19. 3. 2014 ZŠ Olomouc Heyrovského 
 
Dne 19. 3. 2014 jsme se se skupinkou sportovních 
nadšenců ze ZŠ Tršice vypravili do Olomouc
Sportovní den s Talentem, který byl organizovaný
záštitou Asociace amatérských sportů ČR.  
Naši žáci, rozděleni do čtyř kategorií podle věku, 
absolvovali specifickou disciplínu postavenou na 
principech „opičí dráhy“, která prověřila jejich sportovní 
všestrannost. Jejich urputnému zápolení předcházela i 
velmi důležitá společná rozcvička, kterou je provedla Barbora Zatloukalová, vítězka soutěže 
Talent roku 2012. Ta také mladé sportovce povzbudila a motivovala do sportovního klání. 
Soutěžní dis : start-běh pozadu, kotoul vpřed, běh ke koši - střelba na koš, přeběhnutí       

e                                    lavičky, slalom s florbalovou hokejkou - střelba, 3 žabáci a běh do cíl
Kategorie: 
mladý talent: Jakub Juřík, Filip Ján a Ondřej Grégr, Sofie Grégrová, Daniela Navrátilová,   
                      Veronika  Elsnerová a Kateřina Pacovská 
elký talent:  Martin Grepl, Kateřina Veselá, Pavlína Haunschildová, Veronika Mačáková a  

       vička s Barborou Zatloukalovou 
  

                                                     
učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
   

 ZOO Olomouc na 

ny. 

erický hlodavec, připomínající svým vzhledem 
dikobraza, je dalším obyvatelem olomoucké ZOO, ke kterému se návštěvníci také běžně 

v
                     Lucie Latrová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  soutěžní dráha                                                        rozc

Mgr.Šárka Stříbrnská 

ZOO SVATÝ KOPEČEK 
V rámci letošního svátku dětí jsme dne 29. května uspořádali výlet do
Svatém Kopečku. Výletu se zúčastnili žáci 6. až 9. ročníku. Počasí nám sice nepřálo a celý 
den nám propršel, přesto si děti nenechaly zkazit náladu a do ZOO se těšily.  
Přijeli jsme ještě před otevřením ZOO, ale na naše nepříjemné čekání v dešti jsme brzy 
zapomněli. Po vstupu do areálu jsme dětem sdělili základní pokyny. V ZOO byl pro nás 
nachystaný také program týkající se kontaktních zvířat. Ihned za branou nás čekala paní 
ošetřovatelka a přinesla nám velmi přátelská a roztomilá zvířátka - surikaty a psou
Dozvěděli jsme se nespočet informací o jejich způsobu života, povaze i náročnosti chovu. 
Protože jsou tato zvířata odmalička zvyklá na kontakt s lidmi, nebála se a nechala se od dětí 
pohladit.  
Následovala skupinová exkurze po ZOO, každý si tak mohl zvolit, na která zvířata se podívá. 
Sraz jsme měli v jedenáct hodin u velbloudů, kdy nás čekalo další netypické zvíře, pásovec 
štětinatý. Většině z nás se poprvé a možná i naposledy v životě podařilo pásovce vidět zblíz-
ka a pohladit si ho. Urzon kanadský, severoam



nedostanou. Nám se to díky vstřícnosti paní ošetřovatelky podařilo. Olomoucká ZOO chová 
urzony s různými přestávkami od roku 2005.  
Naši exkurzi jsme zakončili u pavilonu papoušků, stojícího mimo běžnou procházkovou tra-

ýchodu se nezapomnělo na suvenýry a různé upomínkové předměty a hurá zpět. I 
i 

a zážitky. 
      Mgr. Vendula Havlenová, koordinátor EVVO ZŠ a MŠ Tršice 

su. Mnohé zaujal papoušek ara arakanga, který nepatří mezi veřejnou expozici, nebo žako 
šedý. 
Mladší žáci se zabavili u žiraf s čerstvě narozeným žirafím mládětem. Velké oblibě se těšily i 
šelmy, které pokaždé ohromí svou dominancí a respektem. Právem je lev nazýván králem 
zvířat. U v
přes propršený den jsme se vraceli do školy spokojení a obohaceni o nové vědomost
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Knihovna bude od 22. do 26. září 2014 zavřená z důvodu čerpání dovolené. 

 

                                                                    Marcela Chromková,  knihovnice 
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