
 
 

  
  
V TRŠICÍCH SLAVNOSTNĚ ODHALILI NOVÝ POMNÍK 
 
Už druhý pomník během poměrně krátké doby postavili pronásledovaným Židům a 
jejich zachráncům v Tršicích. Vloni 2. dubna byl odhalen pomník v lese Bělá u Tršic 
židovské rodině Wolfových, která se zde určitou dobu ukrývala. Letos 10. dubna byl v 
centru Tršic slavnostně odhalen další pomník věnovaný této rodině a členům židovské 
rodiny místních obyvatel Kornblűhových, kteří byli z Tršic odvlečeni a zavražděni až v 
daleké  Rize. Pomník byl věnován také jako poděkování místním občanům, kteří se 
podíleli na záchraně rodiny Wolfových. 
"Celá historie ukrývání rodiny Wolfových v Tršicích v letech 1942 až 1945, včetně per-
fektní dokumentace v deníku Otty Wolfa, je velká událost, která ve světě těžko hledá 
obdobu,"  zhodnotil toto období kronikář Tršic Milan Mahdal. 
 

 
 
Na odhalení přijeli až z Ameriky 
 
Záměr postavit pomník v centru Tršic na památku obětem holocaustu a také jako po-
děkování statečným zachráncům židovských obětí  nabídla Tršicím Joan Ellyn Silber, 
členka komise Spojených států pro zachování  amerického dědictví v zahraničí. Komi-
se přispěla na postavení pomníku podstatnou částkou a zbytek nákladů uhradila Ži-
dovská obec Olomouc a Olomoucký kraj. Mezi pozvanými hosty na slavnostní odhalení 
pomníku byla také dcera Felicitas Wolfové Eva Vavrečková, která s manželem přijela 
do Tršic ze svého nového  pražského bydliště. Nejvzdálenějšími návštěvníky malé pi-
etní slavnosti v Tršicích byly desítky studentů se svými učiteli, kteří přijeli do Tršic ze 
Spojených států amerických. Do Tršic přivedl mladé Američny právě deník Otty Wolfa 
se kterým se seznámili  při výuce dějin tragického období holocaustu. Na závěr svého 
tršického pobytu si účastnicí zájezdu prohlédli i místo lesního úkrytu Wolfových v lese 
Bělá, kde vloni byl odhalen pomníček  s pamětní deskou. Doprovázeli je týnečtí skauti, 
kteří  na místě bývalého úkrytu židovské rodiny uspořádali pro americké studenty ma-
lou výstavku dokumentů.   
 
                                                                                                          Miroslav Rozkošný 
                                                                                     
                                                                                                                        
 

 

 



 

 

SSlloovvoo  ssttaarroossttkkyy  
 

I když se kolem této události napsalo už hodně, přesto si myslím, že by v našem zpravodaji 
měla být také nějaká zmínka už kvůli tomu, že se zpravodaj uchovává jako příloha naší 
obecní kroniky.  
Kolem vybudování  památníku se začalo jednat již před 5 lety a to na popud americké profe-
sorky Colleen Tambuscio, která v rámci universitního grandu - holocaust study  tour -   přijíž-
dí se svými kolegy a studenty každoročně do Tršic a příběh rodiny Wolfů a obyvatel Tršic ji 
tak pohltil, že slíbila s pomocí postavení památníku v Tršicích, jako  poděkování všem, kteří 
o skrývání židovské rodiny věděli a přesto ji nikdo neprozradil.  
Samotná realizace trvala déle,  než jsme všichni doufali, protože se jí nedařilo sehnat tolik 
finančních prostředků, které byly potřeba. Nakonec se to s pomocí Židovské obce a jejího 
předsedy Petra Papouška podařilo a památník byl za účasti široké veřejnosti a hostů  odha-
len dne 16.4.2013. Slavnostní akce se zúčastnil hejtman Olomouckého kraje ing. Jiří Rozbo-
řil a senátor ing. Martin Tesařík. 
Hostem nejvzácnějším byla paní Joan E. Silber, představitelka Americké komise pro zacho-
vání amerického dědictví v zahraničí, která věnovala 6000,- dolarů na památník Holokaustu 
a spravedlivým. 
Chtěla bych Vás informovat o právě probíhající investiční akci „ Zateplení fasády Základní 
školy v Tršicích“. 
Obec Tršice na tuto akci získala dotaci z Operačního programu životního prostředí Evropské 
Unie ve výši způsobilých veřejných výdajů ve výši 2 343 982,- Kč z celkových 3 509 666,- 
Kč. Bohužel nám nepřeje počasí a harmonogram prací se proto nedaří plnit, jak bychom si 
představovali.  Věřím, že do konce prázdnin budou veškeré práce hotovy .   
Koncem  prázdnin budeme instalovat nové bezdrátové rozhlasy do všech místních částí naší 
obce v rámci dotace mikroregionu. Více se dovíte v dalším vydání TZ.  
V minulém měsíci jsme požádali o dotaci na „ Revitalizaci zámeckého areálu“ a v nejbližších 
dnech bychom měli obdržet  vyrozumění o schválení či zamítnutí.  
 
Přeji Vám moc krásné a slunné prázdniny 

      Leona Stejskalová 
 
 
Socha Sv. Jana Nepomuckého v Lipňanech 
 
Již několik století stojí na návsi v Lipňanech socha Sv. Jana Nepomuckého z roku 1730. Ta-
to socha byla v roce 1852 opravena a v roce 1886 byla přemístěna tam, kde stojí dodnes.  
Ovšem už bez  jednoho  důležitého  detailu a to sochy malého buclatého andělíčka držícího 
kříž, který byl po levé ruce sochy Sv. Jana Nepomuckého. Na konci minulého století, ne-
známo kdy ani kým, byl ukraden. Obecnímu úřadu ani policii se nepodařilo dopátrat ani rok 
ukradení andělíčka a nepodařilo se ho vypátrat ani s pomocí fotodokumentace  památkové-
ho ústavu.  
Každý  si  byl téměř jistý, že andělíček je už za hranicemi našeho státu a s největší pravdě-
podobností skončil v soukromé sbírce nějakého cizince, kterého původ  zakoupených věcí 
nezajímal. A byla to pravda. Andělíček skončil v rukou sběratele, který zemřel a jeho dědic 
dal andělíčka do aukční sítě Dorotheum ve Vídni, kde se měl vydražit za cenu 6-8 tis. Euro.  
Policie České republiky, která se zabývá pouze ukradenými artefakty nebo kulturními památ-
kami tuto zprávu zachytila a vyjednala navrácení zpět do Lipňan. Dne 29.4.2013 jsem si jako 
zástupce obce jela do Vídně sošku vyzvednout. Andělíček je ve výborném stavu a je 
v součastné době uschován na bezpečném místě, ale určitě tam nebude dlouho. Sochu 
Sv.Jana Nepomuckého v Lipňanech chceme restaurovat a na své místo vrátit i malého ces-
tovatele. Určitě to stihneme v letošním roce. 
 
                                  Leona Stejskalová, starostka Obce Tršice       
 



 

 

IInnvveessttiiččnníí  aakkccee    
„„OObbeecc  TTrrššiiccee  ––  ssppllaašškkoovváá  kkaannaalliizzaaccee  aa  ČČOOVV““  

 

Vážení občané, 
 
na základě rozhodnutí č.10048361-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu 
v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního pro-
středí ČR na investiční akci „Obec Tršice-splašková kanalizace a ČOV“ svoláme na  
20.6.2013 na 17.00 hod., do sálu „Radnice“ schůzku občanů s vedením obce 
Tršice, realizační firmou HOCHTIEF CZ, a.s. a stavebním dozorem firmou 
STAVING engineering  s.r.o.  
 
Chtěla bych se zmínit i o často diskutovaném problému některých občanů, a to jestli je po-
vinností majitele nemovitosti, připojit se na plánovou kanalizaci i přesto, že  má domovní čis-
tírnu odpadních vod nebo septik, popř. žumpu a chce likvidovat odpadní vody stávajícím 
způsobem. 
 
V ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a nemovitostí, kde vznikají odpadní vody, mů-
že být nařízena povinnost k připojení se na kanalizaci v případech, kde je to technicky mož-
né. Pokud některý občan odmítne připojit se na vybudovanou kanalizaci a bude trvat na do-
savadním způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV, je nutné, aby se prokázal plat-
ným povolením k vypouštění odpadních vod  do vod povrchových nebo podzemních podle 
ustanovení zákona  č. 254/2001 Sb., § 8, o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Tady bych 
chtěla upozornit, že platnost těchto rozhodnutí s nabytím právní moci do 31.12.2001, zanikla 
ze zákona nejpozději dnem 1.1.2008. Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vyda-
ného rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledo-
vat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech od-
padních vod uschovávat. 
 
Stejně tak řeší zákon žumpu (bezodtoková jímka). Kdo hromadí odpadní vody v bezodtokové 
jímce, je povinen zajišťovat  jejich likvidaci tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových ne-
bo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich likvidaci v souladu se 
zákonem. To je předložit doklady o pravidelných vývozech na ČOV. Jímky musí být vodotěs-
né, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vývoz jímky se musí  provádět pravidelně a zde jen 
upozorňuji, že se dá spočítat podle objemu žumpy, kolikrát by měla být za rok vyvážena. 
 
Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního 
úřadu také Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody 
do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s platným povolením, případně nezajišťuje 
likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s platnými předpisy, se vystavuje sankčnímu po-
stihu až 50 000,-Kč. 
 
V součastné době jsou v plném proudu přípravy na realizaci kanalizační splaškové sítě 
v naší obci. Samotné předání staveniště proběhne 1.7.2013. Další informace naleznete 
v následujícím letáčku. 
 
   Leona Stejskalová  
                                                                                                             starostka Obce Tršice 
 

 

 



 

 

SSppllaašškkoovváá  kkaannaalliizzaaccee  TTrrššiiccee  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Vladimír Kubisa 
vedoucí Stavebního úřadu v Tršicích 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZZáávvěěrreeččnnýý  úúččeett  OObbccee  TTrrššiiccee  
--  rroozzbboorr  hhoossppooddaařřeenníí  zzaa  rrookk  22001122  

 

Obec Tršice  v roce 2012 hospodařila s rozpočtem, který schválilo OZ v Tršicích na veřejném 
zasedání dne 25.1.2012 po číslem usnesení 105/9-12. 
Návrh rozpočtu byl zpracován starostkou, předsedou finančního výboru a účetní obce a byl 
vyvěšen na úřední desce od 9.1.2012  do , na elektronické desce od  do 26.1.2012. 
Během účetního roku 2012 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními Krajského úřa-
du Olomouckého kraje a to na výkon školství a státní správy, požární techniku.  OZ schválilo 
i rozpočtová opatření vlastní. 
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 pololetní 
a 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 132000,-Kč , tato položka je dotace na volby do Krajského zastupitelstva 
Olomouckého kraje, které v tomto roce proběhly. 
Pol. 4112 je dotace poskytnuta na výkon státní správy ve výši 1312800,-Kč. 
Pol. 4116 je účtována dotace 40000,-Kč pro místní knihovnu, 235000,- Kč na dětské hřiště u 
I. stupně ZŠ, 417358,80 činila částka dotace EU pro naší  ZŠ. 
Pol. 4121 jsou neinvestiční dotace od obcí, které mají v Obci Tršice spádovou školu v částce 
267130,-Kč 
Pol. 4122 obsahuje dotaci ve výši 260000,-Kč na opravu památníku na Zákřově a  7510,-Kč 
poskytnutá dotace na  hasiče. 
Pol. 4222 je částka 443000,-Kč na zateplení budovy školní jídelny. 
Ve výdajích začneme hned u lesů. V této částce je běžná údržba obecního lesa. 
V položce silnice je běžná údržba silnic a komunikací. 
Ve vodním hospodářství jsou rozbory pitných vod, mzda pracovníka, veškeré opravy a ostat-
ní náklady. 
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 spo-
třebního zboží. 
V roce 2012 byly poskytnuty finanční dary jednotlivým spolkům a farnosti. 
 

Byly poskytnuty tyto příspěvky: 
 

   Tršická farnost    
   TJ Tršice    
   Charita Olomouc   
   Hospic Sv.Kopeček  
   SRPŠ při ZŠ Tršice    
   Mažoretky            
   Jan Lipner –výtvarka  
   ČZS Tršice   
   ČSCH Tršice   
   Statutární město Přerov 
   Klub aktivních seniorů 
   Občan Tršic, pomoc v nouzi  

20 000,- Kč
30 000,- Kč
20 000,- Kč
 5 000,- Kč
 3 000,- Kč
 4 000,- Kč
 3 000,- Kč

  3 000,- Kč
  3 000,- Kč
  5 000,- Kč
  3 000,- Kč
10 000,- Kč

 

Kapitola bytové hospodářství jsou 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. 

 
        Leona Stejskalová – starostka obce Tršice           

 



 

 

PPllnněěnníí  rroozzppooččttuu  oobbccee  TTrrššiiccee  kk  3311..  1122..  22001122  
 

 
 

    PŘÍJMY      

skup. třída druh příjmů rozpočet skutečnost procenta 
  1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 2 500 000 2 477 656,16 Kč 99,11%
  1112 Daň z příjmu fyz.os.ze sam.výděl.č. 50 000 50 251,75 Kč 100,50%
  1113 Daň z příjmu fyz.os. - z kapitál.výnosů 270 000 271 859,63 Kč 100,69%
  1121 Daň z příjmu práv. osob 2 738 000 2 737 673,67 Kč 99,99%
  1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 258 780 258 780,00 Kč 100,00%
  1211 Daň z přidané hodnoty 5 730 000 5 529 012,00 Kč 96,49%
  1337 Ostatní poplatky - svoz odpadu 775 000 762 965,00 Kč 98,45%
  1341 Poplatky ze psů  50 000 46 942,00 Kč 93,88%
  1343 Poplatky z veřej.prostranství 5 000 4 535,00 Kč 90,70%
  1361 Správní poplatky 35 000 35 450,00 Kč 101,29%
  1511 Daň z nemovitostí 2 255 000 2 254 475,83 Kč 99,98%
  2460 Splátka půjčky 18 000 18 000,00 Kč 100,00%
  4111 Neinvestiční dotace 132 000 132 000,00 Kč 100,00%
  4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu 1 312 800 1 312 800,00 Kč 100,00%
  4121 Neinvestiční dotace od obcí 267 130 267 130,00 Kč 100,00%
  4122 Neinvest.dotace od krajů  267 510 267 510,00 Kč 100,00%
  4222 invest.přijaté transfery od kraje 443 000 443 000,00 Kč 100,00%

1019 2131 Pronájem pozemků  110 000 108 711,00 Kč 98,83%
2310   Vodné 480 000 435 506,00 Kč 90,73%
2321   Stočné 350 000 319 215,00 Kč 91,20%
3314   Činnosti knihovnické 7 000 7 230,00 Kč 103,29%
3319 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 28 000 27 920,00 Kč 99,71%
3319   Pronájem sálu 27 000 24 500,00 Kč 90,74%
3639   komunální služby 24 000 24 500,00 Kč 102,08%
3612   Pronájem bytů + služby 217 000 217 121,00 Kč 100,06%
3613   Příjmy z pronájmu nebyt.prostor 152 000 151 848,50 Kč 99,90%
3632 2111 Příjmy za hroby + zápujčka pohřeb.vozu 7 000 6 687,00 Kč 95,53%
3725   třídění odpadu 262 000 262 772,50 Kč 100,29%
6171 2111 místní správa 36 000 39 232,00 Kč 108,98%
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 000 3 130,00 Kč 104,33%
6171 2212 sankční platby 0    
6171 2329 ost.daňové příjmy 1 000 1 000,00 Kč 100,00%
3313 2321 přijaté neivest.dary 105 000 105 000,00 Kč 100,00%

  4116 ost,¨.neiv.přijaté transfery 692 359 692 358,80 Kč 100,00%
6310 2141 příjmy z úroků 2 000 1 917,56 Kč 95,88%

  1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 687 687,00 Kč 100,00%
  1351 odvod loterií a podob.her 38 000 38 270,54 Kč 100,71%

3322 2321 přijaté neiv.dary 80 000 80 000,00 Kč 100,00%
3412 2132 pronájmy fitnes 27 000 26 695,00 Kč 98,87%
6409 2229 Ostatní přijaté vratky 21 292 21 192,00 Kč 99,53%

  8123 financování úvěrem 13 926 151 13 926 151,25 Kč 100,00%
           

    CELKEM PŘÍJMY 33 703 709 33 391 686,19 Kč 99,07%

 
 



 
  VYDÁNÍ    
skup. třída název rozpočet skutečnost procenta
1031   Pěstební činnost-lesy 0    
2212   Silnice 30 000 29 687,00 Kč 98,96%
2322   stroje na bezpečnost sil.provozu 0    
2221   Provoz silniční dopravy 450 000 457 672,00 Kč 101,70%
2310   Vodní hospádářství - pitná voda 753 987 793 627,83 Kč 105,26%
2321   Odvádění a čistota vod 276 410 291 917,00 Kč 105,61%
3111   Předškolní zařízení MŠ 472 762 472 762,00 Kč 100,00%
3113   ZŠ 20 013 510 20 038 658,27 Kč 100,13%
3141   Školní stravování 0    
3314   Místní knihovna 231 390 234 664,00 Kč 101,41%
3319   Záležitosti kultury - sál 700 000 712 316,64 Kč 101,76%
3322   Zachování a obnova kult.pam. 616 347 616 347,00 Kč 100,00%
3412   sportovní zařízení v majetku obce 500 000 519 158,60 Kč 103,83%
3330   Činnost církví 20 000 20 000,00 Kč 100,00%
3399   Občanské záležitosti - SPOZ 80 000 78 437,00 Kč 98,05%
3419   Tělovýchovná činnost 30 000 30 000,00 Kč 100,00%
3612   Bytové hospodářství 10 667 10 084,89 Kč 94,54%
3613   Komunální stavby-nebyt.prost. 177 000 177 585,79 Kč 100,33%
3631   Veřejné osvětlení 570 000 573 798,52 Kč 100,67%
3632   Pohřebnictví 5 000 4 583,00 Kč 91,66%
3639 5164 Územní rozvoj (nákup pozemků) 50 000 50 000,00 Kč 100,00%
3721   Svoz nebezpečného odpadu 50 000 52 346,00 Kč 104,69%
3722   Svoz komunálního odpadu 573 000 572 580,00 Kč 99,93%
3745   Péče o vzhled obcí 2 967 183 2 966 883,64 Kč 99,99%
5512   Požární ochrana 186 510 186 208,48 Kč 99,84%
6112   Členové obec.zastupitelstva 887 000 887 464,00 Kč 100,05%
6171   Vnitřní správa 3 264 000 3 264 446,12 Kč 100,01%
6399 5362 Platba daní 80 000 80 147,00 Kč 100,18%
6310 5163 služby peněž.ústavů 15 000 14 401,50 Kč 96,01%
6320 5163 Pojištění majetku 101 000 101 205,00 Kč 100,20%
6402   Vratky poskytnutých dotací+zálohy 5 333 5 333,00 Kč 100,00%
6409   Ostatní neinvest.dotace nezisk.org. 365 610 365 610,00 Kč 100,00%
6330 5345 převod mezi účty 0    
6115   volby do krajských zast. 132 000 88 093,00 Kč 66,74%
3723 5169 sběr a odvoz ost.odpadů 100 000 101 848,00 Kč 101,85%

     

  CELKEM VÝDAJE 33 713 709 33 797 865,28 Kč 100,25%

     

 stav účtu k 1.1.2012 461 897  
 stav účtu k 31.12.2012 55 718  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PPřřiijjaattéé  ddoottaaccee  aa  ffiinnaannččnníí  ssppoolluuúúččaasstt  vv  rrooccee  22001122  
 

 

NNaa  ppooččááttkkuu  bbyyllaa  lláásskkaa  
 

Zásluhou deníku, který si vedl nejmladší člen ukrývané rodiny Otta Wolf, je osud rodiny Wol-
fových znám i daleko za hranicemi republiky. Rodina původně bydlela v Olomouci a před 
transportem do koncentračního tábora hledala  záchranu ve změně bydliště do Tršic, avšak i 
zde si je našlo předvolání gestapa do transportu. Čtyři členové rodiny, mimo staršího syna 



Kurta, který bojoval ve Svobodově armádě a zahynul v bitvě u Sokolova, sice na 
shromaždiště transportovaných Židů do Olomouce odjeli, ale ještě v noci se vrátili zpět do 
Tršic. Zde nalezli svůj první úkryt v zahradním domku rodiny Zdařilových. Ukryl je zde mladík 
Jaroslav Zdařil, jehož láskou se stala dcera Wolfových Felicitas, dodnes mezi tršickými 
pamětníky známá pod jménem Lici. V době válečného nedostatku se však zásobování 
čtyřčlenné rodiny Wolfových stalo pro rodinu Zdařilovu nezvládnutelným úkolem, a tak 
uprchlíkům pomáhali i další rodiny a občané. Zejména rodina Zbořilova z Tršic a Oherova 
ze Zákřova, které po určitou dobu uprchlíky ukrývaly ve svém domku a jsou rovněž na 
památníku uvedeny. V zásobování rodiny Wolfových především potravinami vydatně 
pomáhala i Ludmila Chodilová z Tršic a další občané. Ukrývání v Tršicích však  nepřežil ani 
mladší syn Wolfových osmnáctiletý Otto. Stal se obětí řádění gestapa a protipartyzánského 
kozáckého praporu  v Zákřově téměř na samém konci války v dubnu roku 1945.  
 

Miroslav Rozkošný 
 

 

 

 

 

NNoocc  kkoosstteellůů  
 

Dne 24. května jsme se u nás v Tršicích 
zúčastnili celoevropské akce „Noc kostelů“.  
Noc kostelů vznikla v Německu zhruba před 
deseti lety. Jejím posláním je nabídnout 
dnešní sekularizované evropské společnosti 
hodnoty křesťanství jako jednoho ze zá-
kladních pilířů evropské kultury.  A to jak 
kulturu hmotnou, tedy architekturu, stavby, 
sochy, obrazy, tak kulturu nehmotnou, zpěv, 
hudby, literatura. 
Současná evropská společnost nejen že 
ztrácí své kulturní kořeny, a tím i svou 
identitu (tedy evropství), ale především pře-
bírá ryze konzumní přístup k životu.  
Noc kostelů se v Tršicích konala již podruhé a byla opět hojně navštívena a to jak místními, 
tak přespolními občany. Návštěvníci si mohli prohlédnout tršický kostel, vstoupili na místa, 
kam se běžně nedostanou a to do oratoře, či do Božího hrobu. Součástí akce bylo i kulturní 
vystoupení a to žáků ZUŠ Žerotín s pobočkou v Tršicích a kytarového uskupení. 
Soudě podle ohlasu návštěvníků, můžeme říci, že se akce povedla a ti, kteří „Noc kostelů“ 
v Tršicích navštívili, odcházeli domů spokojeni. 
 
  

 
                                                                                           Za pořadatele M. Mahdal 

 

 



 
Velkým úspěchem Tršických mažoretek TRIXIE  skončila historicky 
1.soutěž v Litovli. Mezi třicítkou startujících družstev zazářila naše 
děvčata v disciplíně s hůlkou. Obsadily 1. místo v kategorii starších 
kadetek, kde porazili 11 týmů. 
Tršické mažoretky vznikly v roce 2011. Nyní mažoretky tvoří 
2 skupiny ve věku 5-8 let a 8-13 let. Trénují 2x týdně každé úterý a 
čtvrtek na sále v Tršicích.
Starší mažoretky tvrdě trénují už více než rok pod vedením slečny 

Petry Blahové, která zároveň vytváří i choreografii na vystoupení. Náročné několika hodinové 
tréninky i soustředění, zahrnují rozcvičku, gymnastickou průpravu, výuku mažoretkových 
prvků a práci s hůlkou. Už na 1. soutěži se ukázalo, že tvrdá práce se vyplácí. 
Nyní se děvčata pilně připravují na druhou soutěž, která se bude konat v Prostějově 
29.6.2013. Děvčatům všichni držíme pěsti, aby získaly opět tak krásné umístění. 
 

 
 

         Bc. Alena Ambrožová 
 

 

 

 

TTrrššiicckkéé  mmaažžoorreettkkyy  zzaazzáářřiillyy  nnaa  ssoouuttěěžžii    
„„OO  LLiittoovveellsskkýý  ppoohháárreekk““  

 

 

PPoo  ddeellššíí  ddoobběě  vv  TTrrššiiccíícchh  ooppěětt  zzllaattoo  !!  
 

Někteří z vás možná ještě ani nezaregistrovali, že v Tršicích vznikla sku-
pinka dívek, která začala poctivě trénovat a cvičit pod vedením Petry Bla-
hové. Proto malé představení.  
 
Holky si vybraly, dnes velmi oblíbený, mažoretkový sport.  Loni trénovala 
jedna skupina a od letošního školního roku, již skupiny dvě. Vzhledem 
k tomu, že jsou holky moc šikovné a slečna vedoucí velice zapálená, ale i 
přísná, první úspěch na sebe nenechal dlouho čekat.  
 



Po třídenním soustředění v Karlově pod Pradědem a posledních dvou týdnech skoro denno-
denních tréninků, kde si holky chvílemi sáhly až na dno svých sil, se dostavil velký úspěch. 
 
Skupinka starších holek se 20.4.2013 účastnila svoji první soutěže „O litovelský po-
hárek 2013“ v Litovli a světě div se, první soutěž a hned 1.místo. 
 
Moc holkám blahopřejeme, držíme pěstičky a přejeme, aby jim tento krásný sport přinášel 
radost a mnoho krásných zážitků. Pevně věříme, že mladší skupinka děvčat se příští rok 
také bude účastnit nějaké soutěže a že také bude stát na „bedně“. Poděkování také patří 
vedoucí a choreografce Petře Blahové, která holkám věnuje většinu svého volného času. 
 
 Určitě je také třeba poděkovat paní Aleně Ambrožové za ušití krásných kostýmů, které záži-
tek z krásných vystoupení ještě více umocní.  
 
V neposlední řadě určitě děkujeme sponzorům, rodičům a příznivcům za jakoukoliv pomoc a 
podporu.     
 
                        J. Ulicová 
 
 

 

 

 

SSttuuddeennttii  ssee  vvyyddaallii  ppoo  ssttooppáácchh  ŽŽiiddůů  
 

Patnáct studentů Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově pod vedením profesora Mgr. Michae-
la Tesaře a dvanáct žáků z Vlastivědného kroužku Žerotín při ZŠ Dřevohostice se svým ve-
doucím Mgr. Zdeňkem Smiřickým se 19. dubna vydalo do Tršic za poznáním ojedinělé udá-
losti z období holocaustu za druhé světové války, kdy obyvatelé této hanácké obce ukrývali 
od července 1942 až do osvobození 8. května 1945 čtyřčlennou židovskou rodinu Wolfo-
vých. Pořadatelem tohoto společného výšlapu do Tršic, Zákřova a jejich okolí byla Tělocvič-
ná jednota Sokol Přerov ve spolupráci se Okresním výborem Českého svazu bojovníků za 
svobodu v Přerově. Mladí zájemci o vlastivědu a historii  poznali na Tršicku místa, kde se 
židovská rodina ukrývala a  zároveň šli  ve stopách studentů ze Spojených států amerických, 
kteří za stejným účelem navštívili Tršice loni i letos v dubnu. Studenti a žáci z Přerovska si 
prohlédli  památník odhalený 10. dubna na návsi v Tršicích a stejně jako američtí studenti 
před týdnem, také mladí zájemci o historii z Přerovska dorazili až k úkrytu Wolfových  v lese 
Bělá. Zde u vloni odhaleného  památníku  vybraní studenti gymnázia přečetli úryvky z dení-
ku Otty Wolfa, který je vzácným historickým dokumentem ukrývání této židovské rodiny. Stu-
denti a žáci se svým doprovodem se však na Tršicku nezajímali jen o období holocaustu. 
Jako první si v místním kostele Panny Marie pohlédli tablo s fotografiemi a jmény devatenácti 
obětí zákřovské tragédie z dubna 1945, dále si v Tršicích prohlédli obecní muzeum a 
 přehradu.  V lese Bělá doputovali až k pomníčku letce Miroslava Chalupníčka z Prahy, který 
v prosinci 1948 při útěku za železnou oponu zde za nepříznivého počasí havaroval a zahy-
nul. Poslední jejich zastávkou byl památník obětí II. světové války na Zákřově. 
Zde jim Jan Pečínka - Jambo,   vedoucí skautského oddílu z Velkého Týnce,  uspořádal ma-
lou výstavu dokumentů o ukrývání židovské rodiny Wolfových na Tršicku.   
 

Miroslav Rozkošný 
 
 
 

 
 
 
                                                 



 

 

MMííssttnníí  kknniihhoovvnnaa  TTrrššiiccee  
 

Čtenář roku 
Titul Čtenář roku byl letos udělován dětským čtená-
řům. Při výběru bylo nejdůležitějším kritériem počet 
knih vypůjčených v roce 2012. 
 
V naší knihovně se tímto čtenářem stala Nikola Krát-
ká, v minulém roce si vypůjčila 99 knih. Byla odměně-
na naučnou knihou Neandrtálec. 
 
 
 

 

Dne 5.4.2013 proběhla v knihovně "Noc s Andersenem".  
 

Do knihovny přišly žáci 2. a 3. třídy. Proběhla zde beseda zaměřená na české ilustrátory, 
především Helenu Zmatlíkovou, která by v letošním roce oslavila 90. výročí narození. Děti se 
seznámily s jejím životem a tvorbou. K jejím ilustracím přiřazovaly autora a název příslušné 
knihy. 
Dále se učily v knihovně najít knihy podle autora nebo naučné knihy podle dané oblasti. V 
knížkách pro ně bylo nachystané malé překvapení, z čehož měly radost. Na závěr poslou-
chaly pohádku " O tom, jak si lidé vyměnili kůži" z knížky Františka Nepila Strakaté pohádky. 
Při poslechu malovaly obrázky z knížek, které je v k nihovně nejvíce zaujaly. Pak se vrátily 
zpět do školy, kde pokračovaly v programu a chystaly se na spaní. 
 

 

 
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude knihovna v době  
od 19. do 30. srpna 2013 uzavřena. 
 

                                                            
 

                                                                                                       Marcela Chromková, knihovnice 
 



 

 

DDěěttsskkýý  ddeenn  
 

V neděli, 2. června se v Tršicích uskutečnil „Dětský den“. Původně byl plánován na sobotu 
1.června, avšak vzhledem k časovému zaneprázdnění skupiny klaunů, byl termín přesunut 
na neděli. Sice jsme měli trochu obavy, jak to všechno zvládneme, ale vše dopadlo dobře. 
Navíc se zde potvrdilo, staré rčení, že všechno zlé se může v dobré obrátit. Tím mám na 
mysli deštivé počasí v sobotu a krásné slunečné počasí (byť jen na několik hodin) v neděli. A 
tak se nám ten náš „Dětský den“ ve znamení vodních her a hrátek (opravdu jsme nechtěli 
nikoho a nic provokovat) vydařil.  
Pěkná účast děti i dospělých, sluníčko, rozzářené oči dětských návštěvníků, tombola pro 
všechny děti, dobré pivo (pro rodiče), a také něco k snědku, to a samozřejmě mnohé další 
patřilo k našemu „Dětskému dnu“, který našim dětem a mládeži připravili členové Kulturní 
komise v Tršicích, Obecní úřad v Tršicích, členové oddílu Skautu ve Vacanovicích, 
dobrovolníci z řad naší mládeže, členové Českého svazu chovatelů v Tršicích a členo-
vé občanského sdružení „Ostružiny“. 
 
Všem, kteří se na akci podíleli, děkuji a těším se na další spolupráci. 
 

 

 
 
 

M. Mahdal  
 



 
 
Četba na pokračování … 
 
1. února 1944, úterý 85. týden. 
Po snídani spíme do 1/2 1 h. K obědu je bram-
borová polévka. Odp. sedíme. Venku je pěkně 
vysušeno, není bláta. Večeříme chléb s hořči-
cí. O 6 h jdu s tatou do Amer. na procházku. O 
1/4 8 h jsme zpět a v boudě je Reut. Donesl ty 
křížaly, knihy a noviny nedělní. Tatovi donesl 
tajné fondy III. sekce. Jdu hned po našem 
příchodu domů. On je jaksi roztržitý. Mama s 
Lici jdou ven a o 3/4 10 h jdu s tatou pro vodu 
a do 1/2 12 h na procházku. Situace dobrá, jen 
ta invase schází. U Nettuha se Anglo-Amer. 
drží. 
 
3. února 1944, čtvrtek 85. týden. 
V 6 h snídáme. O 1/2 1 h vstáváme a jíme 
chlebovou polévku. Odp. sedíme. Rostík Ha-
nusů spravuje u Her. šopu. Her. mají asi už u 
domu plot, ale drátěný. K večeři je suchý 
chléb. O 6 h jde tata ven a já jen k boudě. Reu-
tr nepřišel. Venku začíná pršet a tata přišel 
zpět. O 10 h jdeme pro vodu, už neprší. O 3/4 
11 h jdeme ke Sl. Tata s ním mluví u něho v 
pokoji docela v klidu. Já jsem stál venku a v 
tom slyším, že někdo jde. Schoval jsem se s 
tatou za skříně, ale byl to Tandl. Vyšli jsme 
ven. Tandl si přišel ke Sl. pro baterku. Tata se 
s Tandlem i chytl. I Vláďa byl vzhůru, ale byl 
slušný. Ten svetr se prodal za 15 kg mouky a 6 
kg hovězího masa a za nějaké nudle. O 1/2 1 h 
jdeme po dobrém se rozloučení domů. O ob-
sahu řečí u Sl. vedených se nechci zde šířit. 
Sl. řekl, že má rozšíření srdce a srdeční nervo-
su. Spát jdeme až o 1/2 3 h. Je úplně vyjasně-
no. 
 
4. února 1944, pátek 85. týden. 
Snídáme o 6 h. [...] Sl. řekl, že se bude snažit 
sehnat po neděli nějaké sádlo. Odpol. se dalo 
pořádně do pršení a prší dosti dlouho. Sl. řekl, 
že situace je dobrá, jen invase. Hodně chválil 
Rusko. Tata jde o 6 h na stranu a zároveň se 
jde trochu projít. Asi o 1/2 7 h přišel Reut jaksi 
vzteklý. Jdu pro tatínka a po tatínkově přícho-
du je Reut jak vyměněný. Situace je prý výbor-
ná. Rusi dobyli Rigu a Rovno a v Polsku Luck. 
Ve středu byl poslouchat a mluvil Beneš. Mj. 
prý řekl, že k invasi je vše připraveno, jen v 
nejkratší době vyrazí. Budoucí ČSR je prý 
zaručená jak Stalinem, tak i Anglo-Amer. Říkal, 
že válka se 100% letos rozhodne, na Německo 
prý bude útočeno ze všech stran. O 8 h jde 
Reut domů. Uvařili jsme mu čaj. O 1/2 9 h jdu s 
tatou ven. Tata má jakési potíže se žaludkem a 
celý den nic nejedl až večer kousek chleba s 
česnekovou omáčkou. O 10 h jdu s tatou pro 
vodu a pak ke Sl. Sl. ale není doma. Vzbudil 
jsem proto Vl. a řekl jsem mu, aby Sl. vyřídil, 

že ho necháme prosit, aby se pokusil u Orla 
dostat rohlíky, že maminka všechno zvrací a 
aby mně nachystal nějakou cig. pro tatu. V 
chodbě byly 3 pecny, 2 živy, globin, zápalky, 
česnek, cibule a nudle a krupice a sádla 1 kg 
za ten svetr. 1 pecen jsem si tam nechal. Přišel 
jsem domů a naši byli - tj. tatínek nespokojen, 
že jsem to všechno nechal, po té vzkázat, že 
jsem měl říct, že přijdu později. Tedy jako zá-
minku jsem mu řekl, že půjdu ke Sl. a řeknu 
mu, aby v drogerii koupil žaludeční kapky. O 
1/2 1 h v noci jsem tam [šel] a on už je doma, 
ale má na mola. Řekl jsem mu o ty kapky a 
rohlíky a cig. On jen přitakával. Na mouku si 
mám donést pytlík. Cig. ještě nefasoval. Řekl 
jsem mu, že máma zvrací a má žaludeční kře-
če, a on mně odpověděl, ať nekašle, tak byl v 
octě. Vzal jsem si ten třetí pecen a jdu domů. 
Tata bere prášek. To, že je mama nemocná, je 
vymyšleno, bohudík je úplně zdráva. Jdeme 
spát. Tatovi není dobře a po prášku usnul. 
 
16. února 1944, středa 87. týden. 
Snídáme o 5 h a do 12 h spíme. K obědu je 
zasmaž. polévka (z vody od nok) s nadrob. 
chlebem. Odpol. zase čteme. Zdař. vozí mo-
čůvku, je hrozný zápach. Večeříme topinky. O 
3/4 8 h přišel Reut. úplně fit. Donesl asi 1/4 l 
toho tekoucího mýdla. Je zde až do 11 h. V 
pátek jede do Olomouce k lékařské prohlídce. 
O 11 h jdu ke Sl. Ten mně nic nenachystal, až 
zítra. Je tam Tandl. Zase kecal blbě, jak to už 
jeho slabý rozum dokáže, zdali dovedeme 
ocenit Sl. jednání k nám. Dal mně včerejší 
noviny. Rusové dobyli město Lugu. Je to důle-
žitý železniční uzel v severním úseku. Jdu 
domů a pro vodu s tatou. Chystáme na bramb. 
polévku a dělá tata zásmažku. Je vítr. 
 
21. února 1944, pondělí 88. týden. 
Spíme do 1/2 1 h. Jíme česnekovou omáčku s 
chlebem. Odpoledne zase čteme. K večeři je 
chléb s masem. O 10 h jdeme pro vodu a já 
jdu pak ke Sl. Právě zhasl. Potraviny mně ne-
nachystal, prý hned přijde. Cig. tata dostane až 
v pátek, museli dát za květináče. Vytýkal mně, 
že jsem si vzal ty špačky. Jdu do boudy a tata 
je zlý a rozčílený na Sl. Bere prášek, a až ho 
vzal, vzpomněl si, že byl velmi velký a opravdu 
v některém balíčku byly 3x víc jak normálně, 
tak jsou v lékárně nesvědomití. Vyvrhnout tata 
již nemůže a máme strach, aby mu ten prášek 
neškodil (jak v Olomouci). Ani zrnka kávy ne-
máme upražené, a proto jsem vstal a pražím 
kávu a hned jsem trochu semlel a uvařil. Začal 
jsem pražit o 1/2 1 h a jsem s uvařením moka 
hotov o 3 h. Tata se napil a my hned snídáme. 
Pak jsme ulehli. Tata přes to, že pil kávu, spí 
jak dudek. Tedy důkaz, že kdyby tu kávu nepil, 



že by ho ten prášek, tj. 3násobná dávka, zmo-
hl.  
 
29. února 1944, úterý 89. týden. 
Spíme do 1/2 2 h a jdeme nahoru. Obědváme 
kroupovou polévku. Mě zase rozbolel šeredně 
zub. Odp. sedíme a čteme a Lici žehlí ten ma-
teriál na halenku (z maminčiné košile). Já jsem 
vytáhl ty vysoké boty z těch přezůvek a umyl 
je. Možná, že mně je vezme Reut. k obuvníko-
vi spravit. Když ne, tak si je spravím sám. Ven-
ku taje, je hrozně bláta. Dnes jdu zase ke Sl. K 
večeři je chléb s posledním masem. Venku je 
hodně bláta, a proto nemůžeme jít ven. O 1/2 
11 h jdu ke Sl., napřed jsem byl pro vodu. Je 
tam Tl. a dal mně bezevšeho 2 noviny. Nechtěl 
je mít zaplacené. Sl. řekl, že by rád mluvil s 
tatínkem, že mu ještě vzkáže kdy. Tu žárovku 
prý nekoupil, proč prý jsem mu nedonesl tu 
starou. Řekl jsem mu, že mu ji ještě donesu, 
on nechtěl, ale řekl jsem mu, že o 2 h mu ji v 
noci položím na sud v síňce. Sl. mně dal: 2 
chleby čerstvé, zápalky, a tu hořčici. Jdu do 
boudy. Čteme noviny a Lici šije druhou halen-
ku ze zelené maminčiny košile. O 2 h jdu zno-
vu ke Sl. Je hrozná tma a mám v botech úplně 
bahno. Přišel jsem o 1/2 3 h zpět a vzal jsem 
znovu vodu. Čistím si boty a umývám je. Hned 
snídáme a pak jdeme spát.  
 
3. března 1944, pátek 89. týden. 
Snídáme o 5 h a spíme do 3/4 2 h. K obědu je 
zasmaž. chlebová polévka. Odp. si já spravuji 
boty a Lici s mamou párají chmelový žok, co 
jsme jím měli podšitou deku. Vypáraly z něho 
hodně syr[ové] niti a pevného. Včera nám, tj. 
tatovi a mně, Lici vylátala kalhoty a vestu. K 
večeři je ze 2 vajec vaječnice s krupicí, aby 
toho bylo víc. O 7 h jde tata ven a o 1/2 8 h jdu 
já za ním. Je úplně vyjasněno, měsíc svítí a je 
na kost zmrzlo. Tatínek má stále to tušení, že 
Sl. zas bude mít nějaký patent s cig. Tatínek je 
rozhodnut, že když dnes nedostane cig., že už 
od Sl. nevezme. Jsme o 1/2 11 h zpět a jdu ke 
Sl. On má už tmu a spí. V chodbě je 14 kg 
chleba a žárovka. Jdu dovnitř a vzbudil jsem 
ho. Řekl mi, abych vyřídil tatínkovi, že bude 
dostávat cigarety 1x za 14 dní, že on, Sl., mu-
sel jeden lístek nechat pro zahradu. Jdu do 
boudy a tatínek se rozhodl, že ten jeden fa-
sung si ještě vezme a schová ho jako lék a pak 
svoje rozhodnutí uskuteční. My všichni mu to 
po uvážení můžeme jen schválit, neboť z těch 
14 dní by stejně 10 dní nekouřil. Jdu pro vodu 
a pak jdu ještě jednou. Potom jdeme tata, Lici 
a já na procházku, trochu do lesa. O 1/2 3 h 
jsme zpět, hned snídáme a jdeme spát. Mrzne. 
Ty Licčiny boty prý v sobotu švec udělá, tedy 
jsem zvědav.  
 
5. března 1944, neděle 89. týden. 
O 11 h jdeme na stranu a spíme dál do 1/2 2 h. 
Jíme bramb. polévku. Brambory pro ni jsme 
vařili ve slupce. Odp. sedíme. Večeříme zbytek 
polévky. Uvařil jsem tatovi moka. O 7 h jde tata 

ven. Čekáme, že dnes přijde Reut. Lici píše na 
papír: Ať žije náš přítel Alois. Čekáme, avšak 
do 1/4 10 h on nepřišel a jdu s tatínkem ven. 
Za Břez. sadem v lese jsme viděli tmavou 
skvrnu. Šel jsem blíž a poznal jsem, že tam 
někdo leží. Tata myslel, jestli to není nějaký 
sebevrah, a ptal se: Co tam děláte, pantáto? 
Ta osoba odpověděla. Ale dívám se na hvěz-
dy. Byl to jakýsi mladík asi s děvčetem. O 1/4 
12 h jsme z procházky zpět, jdu k Reut. V ak-
tovce mám halenky, knih a tvrdý chléb. Přišel 
mně otevřít on, v nedělních šatech. Byl ale 
úplně trop. Má hlídku a teď nechce jít tu knížku 
odevzdat. Konečně šel a já ho čekám. Jedl 
jsem u nich koláče a ona mně dala i s sebou. 
Za chvíli on přišel a sebral se a jde se mnou k 
nám. Naši mu dali moka a gratulují mu. Sedí 
zde do 1/2 5 h ráno. Pro vodu byl tatínek, co 
jsem byl u Reut. Ona Reut. mně řekla, že u 
Her. taj. ukradli dnes do rána 2 samice a u 
Oldř. Zdařila 4 krásné slepice. My snídáme a 
hned jdeme spát. Udělal se teď hrozný vítr. 
 
11. března 1944, sobota 90. týden. 
Večer jíme suchý chléb. Ven jít nemůžeme, 
padá hodně mlha. Tata přišel na nápad, aby-
chom obarvili bílé košile a halenky hyperman-
ganem na hnědo. Hned jsme to zkusili a uděla-
li jsme si trochu roztoku a pěkně to barví. Roz-
hodli jsme se, že máma mi uplete z toho žluté-
ho svetru pullover. Hned jsme se dali do párá-
ní. Já krájím tatovi prsní čaj a ten čaj od Lotky. 
Tata to kouří, je to lepší než machorka, tj. než 
to dřevo, co Reut. má. O 11 h jdu s tatou na 
drenáž pro vodu, napadlo asi 20 cm sněhu. 
Pod sněhem je úplné bláto. O 12 h jdeme spát. 
Stále sněží. Tatínek zjistil v neděli, že jsme 
propásli Purim, který byl už ve středu 8. t. m.  
 
26. března 1944,neděle 92. týden. 
Vstáváme o 1/2 2 h. K obědu je kousíček chle-
ba polepený sádlem. Odp. mama plete, Lici 
dělá na maminčiných šatech, přešívá je. Já si 
zase zašívám moje botičky, a sice drátem. K 
večeři jsem udělal gulášovou šťávu s chlebem, 
na počest Licčiných narozenin, zítra má 24 let. 
Jdu 2x na drenáž. O 8 h slyšíme do roury ťuk-
nout, jde Reut, trop. Donesl hodně buchty, 
machorku, knih, noviny dnes nepřišly. On řekl, 
že Rusové obsadili už Besarabii a Bukovinu a 
že jsou u Prutu. Venku sněží a Reut zde sedí 
do 1/2 1 h. Dal tatovi 2 cig. Smluvili si, že v 
úterý tata a já k nim přijdem a on mermomocí 
chtěl, aby i mama přišla. Lici mu ukázala tu 
panenku, co udělala, a mu se tak líbila, že řekl, 
jestli by mu ji Lici nedala. Ona mu ji dala. Jim 
se již jedna koza okotila, on řekl, že nám dá 
také někdy trochu mléka do kávy. O 1/2 1 h jde 
domů. My sedíme a já čtu nahlas knihu Celi-
bát, je to moc zajímavé. O 1/2 3 h snídáme a o 
1/4 4 h jdeme spát. Sněží, prosím, 26. III. padá 
sníh. 
 
 
 



 
28. března 1944, úterý 93. týden. 
O 1/2 2 h vstáváme. K obědu je polévka s 
chlebem. Odp. spravuji mamince polobotky. 
Dnes jdeme k Reut. K večeři je suchý chléb. 
Tata jde o 1/4 8 h ven a já jdu s ním. O 3/4 10 
h jsme zpět. Vzal jsem si na drenáži vodu. O 
1/2 11 h jdeme k Reut. U nich je světlo. Musí-
me ale dlouho klepat, až on přišel, úplně trop, 
otevřít. Sedíme a naši vykládají s Reutrovou a 
já s ním. Udělal jsem si mapu Rumunska. I ten 

petrolej mám zaplacený. Reut. nám dali krajíc 
domácího chleba se sádlem. Reut. nám dal 
nedělní noviny a knížečku o pumách. Tatovi 
dal lepené papírky a machorku. On je hrozně 
protivný, když má draba. O 3/4 1 h jdeme do 
boudy a sedíme a s tatou jdu chvíli ven, tlačí 
ho chléb. O 4 h snídáme a jdeme spát. Rusové 
pronikají přes Dněstr na západ. Mrzne! 
 
                          … pokračování příště 

 
 
 

ŽŽiivvoott  nnaaššiicchh  ppřřeeddkkůů  
 
Četba na pokračování,  
zápis z obecní kroniky Obce Tršice 
 
Svatá Barbora 4. 12. 
K tomuto dni si svobodné dívky trhaly třešňo-
vou větvičku, později větvičku zlatého deště, a 
pokud do Vánoc rozkvetla, měla se dívka do 
roku vdát. Třešňová větvička proto, že rozkve-
te bíle a bílá barva byla symbolem nevinnosti, 
čistoty.  
Zvyk trhání třešňových větviček se dodržel 
dodnes, a proto mnohé štědrovečerní stoly 
nadále  zdobí právě „barborka“, aniž v právě 
v tomto domě mají někoho na vdávání.  
 
Svatý Mikuláš 6.12. 
Nezbytnou postavou adventu byl svatý Mikuláš 
Postava svatého Mikuláše je veřejnosti poměr-
ně známa a všichni víme, že svatý Mikuláš byl 
biskup, který proslul svou štědrostí. Proto 
v předvečer jeho svátku procházeli vesnicemi 
tajuplné postavy, které představovaly svatého 
Mikuláše a jeho doprovod. 
Už dlouho před svátkem svatého Mikuláše si 
větší chlapci dělali biče, kdy dlouhý provaz 
nadpletli konopím nebo šňůrou a zavěsili krát-
kou ocasku (násadku), tím byl bič, tatar hotov. 
Zhruba deset dní před Mikulášem se vesnicí 
rozléhaly rány a práskání bičů, které obstará-
vali nejen větší kluci ale i pohůnci a pacholci 
(čeledínové), kteří měli dokonalejší biče. Jak-
mile se setmělo, začalo se vesnicí nést prás-
kání bičů. 
Největší intenzita nastala 5. prosince, kdy po 
setmění se všichni snažili pobídnout Mikulášo-
vy koně, aby vůz šťastně dojel, někteří práskali 
ve dvojici, trojici, jako se mlátívalo cepem. 
Svatý Mikuláš pak obcházel městečko dům od 
domu s nezbytným doprovodem čerta a andě-
la. 
Byl oblečen jako svatý biskup a čepicí 
z pozlaceného papíru, dlouhý plnovous a berla 
patřila k jeho vizáži. Naděloval dětem perníko-

vé, marcipánové koně, panenky, křížaly, jabl-
ka, ořechy a další drobnosti, především podle 
sociálního postavení rodiny.  
Čert v kožichu „chlupama“ obrácenýma naru-
by, začerněnou tváří a ohnivým jazykem neu-
stále řinčel řetězy. Po povinné modlitbě a pře-
čtení hříchů byly děti obdarovány a průvod 
kráčel dál.  
Průvod svatého Mikuláše s jeho doprovodem 
zůstal navzdory časům a proměnám zachován 
ve své původní podobě a dodržuje se 
v podvečer svátku (5. prosince) dodnes. 
 
Svatý Ambrož 7. 12. 
V některých obcích na Přerovsku nenaděloval 
svatý Mikuláš, ale svatý Ambrož. Tento zvyk 
však v našem okolí nebyl zaznamenán. 
 
Svatá Lucie 13. 12. 
K svátku svaté Lucie je spojována další ob-
chůzka, kdy po vesnicích chodila děvčata, 
která byla oblečena do bílého hávu, měla za-
moučený obličej, a přesto že nemluvila, bývala 
považována za strašidelnou postavu. 
 
V Tršicích nechodila Lucie, ale jako v jiných 
hanáckých obcích máme záznamy z 19. stole-
tí, že v polovině prosince navštěvovala do-
mácnosti „Matička, Boží matka“. 
 
Matička boží neb Boží matka 
Po svatém Mikuláši chodila v Tršicích po do-
mech ženská zahalena v bílou plachtu, obličej 
měla zamoučený. Hlavu a ruce měla zavázány 
bílým šátkem, v ruce držela srp. Srpem nazna-
čovala zachycování kolem pohybujících se 
osob, zvláště dětí. Ty se před ní skrývaly a 
utíkaly. Žádné dary však nerozdávala. 
 
                                      … pokračování příště 
 
                                            Milan Mahdal 
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Recitační soutěž obvodových škol 
 
Dne 20. 2. 2013 proběhla na 1. stupni naší 
školy recitační soutěž, které se prvně zú-
častnily i děti ze ZŠ Doloplazy. Doufáme, že 
jsme založili novou tradici a budeme se pra-
videlně na této akci vídat.  
Soutěžící se předvedli ve dvou kategoriích  
-  první - 2. - 3. třída, druhá - 4. - 5. třída. 
V první kategorii soutěžilo 8 žáků z Tršic a 6 
z Doloplaz, ve druhé kategorii bylo 7 recitá-
torů z Tršic a 5 z Doloplaz. 
Mezi první a druhou kategorií předvedli své 
umění prvňáčci z Tršic, kteří recitovali ve 
své přirozenosti a roztomilosti. 
Odborná tříčlenná komise neměla rozhodování jednoduché, neboť všichni recitující byli 
vzorně připraveni a každý chtěl vyhrát. Recitovat báseň neznamená odříkat ji jenom zpaměti, 
ale je to schopnost uchopit text a interpretovat ho dle vlastního vnímání a cítění. V obou ka-
tegoriích to bylo velice napínavé, neboť výkony finalistů byly vyrovnané a výsledky bodování 
hlavně v druhé kategorii byly velice těsné. Porota měla těžkou práci při rozhodování, ale na-
konec spravedlivě rozhodla takto:  
 

První kategorie:  
1. místo Adéla Staňková, 3. třída ZŠ Tršice 
2. místo Gabriela Jurčíková, 2. třída ZŠ Doloplazy 
3. místo Vladimír Růžička, 3. třída ZŠ Tršice  
 

Druhá kategorie:    
1. místo Jaromír Kubját, 4. třída ZŠ Doloplazy 
2. místo Aneta Kratochvilová, 4. třída ZŠ Tršice  
3. místo Veronika Mačáková, 5. třída ZŠ Tršice 
 
Vedle odborné poroty měli možnost vybrat nejlepšího recitátora i diváci, kteří se zaujetím 
sledovali výstupy svých spolužáků. V letošním roce Cenu diváků získal Dominik Bortlík ze 
4. třídy ZŠ Tršice.  
Nejlepší recitátoři byli oceněni knižními odměnami a drobnými dárky.  
Všem recitujícím děkujeme za velmi pěkný kulturní zážitek, vítězům gratulujeme a držíme 
pěsti v okresní soutěži, která se uskuteční v Olomouci dne 7. 3. 2013. 
 
 

vítězové 1. kategorie 

 

vítězové 2. kategorie a vítěz Ceny diváků 
 
                                                                                     Mgr. Ilona Sedláčková,  učitelka ZŠ a MŠ Tršice    
 



Zeměpisná olympiáda 2013 (školní a okresní kolo) 
 
V pátek 22. února 2013 se 18 žáků naší školy zúčastnilo školního 
kola zeměpisné olympiády. Soutěžící žáci byli rozděleni do tří 
kategorií. V kategorii A soutěžili vzhledem k onemocnění dalších 
žáků pouze 3 žáci 6. ročníku. Přesvědčivým vítězem se stal Jakub 
Sláma, který získal 60 b (82 b max.). V kategorii B soutěžili 4 žáci 7. 
ročníku. Vítězem této kategorie se stal Jan Pospíšil, který získal také 
60 b (89 b max.) a prezentoval se výbornou orientací na slepé mapě. 
Poslední kategorie C byla pro žáky 8. a 9. ročníku. Výbornými vý-
sledky se prezentovalo několik žáků. Z celkového počtu 11 žáků 

zvítězila Viktorie Daňková z 9. ročníku, která vyhrála s přesvědčivým náskokem 12,5 bodů a 
současně byla nejúspěšnější ve všech částech soutěže. Získala celkem 68,5 b (93 b max.) a 
obhájila loňské prvenství. 
     Žáci museli prokázat znalosti v oblasti regionální geografie (světadíly, státy, apod.), fyzic-
kogeografické sféry (geomorfologie, tektonické pochody, sféry Země, apod.), socioekono-
mické sféry (demografie, geografie průmyslu, zemědělství, apod.) a orientace na slepé mapě 
(Asie).  
     Několik soutěžících svými výsledky prokázalo, že se o geografii aktivně zajímá a  znalosti 
z hodin zeměpisu dále rozvíjejí. 
     Soutěžící žáci, kteří obsadili 1. – 3. místo v každé kategorii, byli odměněni diplomy a 
drobnými cenami. Vítězové z každé kategorie postoupili do okresního kola, které proběhlo   
7. 3. 2013 na ZŠ Zeyerova v Olomouci. 
     Ve všech kategoriích museli žáci, kteří reprezentovali naši školu, prokázat znalosti v práci 
s atlasem, bez atlasu a v testu. Maximálně mohli dosáhnout  100 bodů. Soutěžili společně i 
s žáky víceletých gymnázií. 
     V kategorii A nás nelépe reprezentoval Jakub Sláma z 6. ročníku, který porazil celou řadu 
gymnaziálních studentů a skončil na pěkném 9. místě se stejným počtem bodů jako žák        
na 8. místě. V kategorii B Janu Pospíšilovi ze 7. roč. těsně bodově uteklo umístění v první 
desítce soutěžících a skončil na 13. místě. V kategorii C měla 61% úspěšnost Viktorie Daň-
ková z 9. ročníku, která v nesmírně náročné kategorii obsadila 14. místo. Procentuální 
úspěšnost Viktorie by ve všech předchozích kategoriích jednoznačně znamenala vítězství. 
     Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům letošního školního kola zeměpisné olym-
piády a samozřejmě si velké poděkování zaslouží i žáci, kteří naši školu úspěšně reprezen-
tovali i v okresním kole. 
 
                                                                                              RNDr. Bc. Jaromír Vachutka 
                                                                                                            ředitel školy 
 
Barevný víkend 2013 
 

Na první pohled je venku ještě zima, ale 
jen podle počasí a teploměru. Kalendář to 
vidí jinak. Nás ve škole chladno nezasko-
čí, připravujeme se na Velikonoce a k nim 
každoročně patří barevný týden. 
Letos náš školní barevný týden, který 
máme o  týden dříve, než bývá 
v kalendáři, pro všechny děti a učitelky na 
1. stupni začal modrým pondělím 18. 
března 2013. Kdo mohl, přišel do školy 
v modrém oblečení. Nezapomněli jsme se 
v něm společně vyfotografovat.  Pak ná-
sledovalo žluté úterý, škaredá středa, ze-
lený čtvrtek a velký pátek. Také v tyto dny 
jsme lovili v šatníku něco žlutého, škare-
dého, zeleného nebo velkého. Jen jsme 

museli být opatrní na trička a svetry půjče-
né od rodičů. Nový týden jsme začali čer-
veným pondělím a ukončíme jej veliko-
nočními prázdninami.  
Po celý barevný týden jsme si podle barev 
jednotlivých dnů postupně vymalovávali 
každý svoji papírovou kraslici. Za úspěšné 
zapojení se do projektu mohl každý žáček 
získat pěkný účastnický list.  
Jak nám to během barevného týdne sluše-
lo, se můžete podívat na společných foto-
grafiích z jednotlivých dnů na webových 
stránkách školy 

                                                                    
Mgr. Alena Slámová 

                   učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
     
 



Vítání jara 
 
Zima se s námi ne a ne rozloučit a teploty nejsou zrovna přívětivé, to nám však dobrou nála-
du nezkazilo a my-učitelky se všemi dětmi jsme se rozhodly přivítat jaro. 
     Děti již ráno zjistily, že je dnes výjimečný den- na jejich stolečcích nebyly jen hračky, ale i 
zajímavé úkoly a skládačky s jarní tématikou, omalovánky, knížky s barevnými obrázky.  
     Při pohybových hrách se děti proměnily ve slepičku, která rozdávala svá nejkrásnější va-
jíčka, a také děti závodily jako zvířátka v soutěži o kytičku. Všechny děti se skvěle bavily, 
vyžadovaly opakování her. Po svačince si samy vybraly barevné klíče, které se nám rozsy-
paly, a musely je přiřadit ke správným klíčům nalepených po celé třídě, a tak byl nelehký úkol 
je vůbec objevit. Naše děti jsou ale šikovné a všechny hádanku vyřešily. A tak jsme se dosta-
ly do skřínky, do které se nám ukrylo jaro. Odemkly jsme bránu z papíru a nalepily do ní při-
ložené obrázky s jarní tématikou a řekly jsme si, co znamenají. Děti si také zahrály hru Zlatá 
brána a vybarvily si klíč dle vlastní fantazie. Na závěr si zatancovaly na veselou jarní písnič-
ku Kytičky. Na dětech byla vidět veselá nálada, a tak doufáme, že si k nám jaro a s ním i 
krásné počasí brzy svou cestu najde.  
                                         
 

 
 

   Lucie Vymlátilová, učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 
Poznej svého psa 

 

Ve středu 27. března k nám do školy přijeli manželé Hajdovi se svými 
novofundlandskými psy, aby nás naučili, jak se v přítomnosti psa chovat a 
jaká pravidla dodržovat, aby se nám nic zlého nestalo. 
 
 

Díky nim už teď víme, že: 
1. máme kolem cizího psa chodit krokem, nedíváme se mu do očí 
2. nekřičíme a nemáváme rukama 
3. hladíme psa se souhlasem majitele poté, co nám pes očichá ruku 
4. při útoku cizího psa se schoulíme do klubíčka na zemi a rukama si chráníme krk 
5. pokud k nám běží cizí velký pes, máme svého psa strčit za sebe, na kapotu nějakého 

auta nebo pod auto, nikdy nebrat malého psa do náruče 
6. štěně zvedáme oběma rukama - pod zadečkem a pod hrudníkem, abychom mu ne-

způsobili kýlu 
7. každé plemeno má svůj význam a podle toho si máme pro sebe psa vybírat 

 
Novofundlandští psi se nám předvedli i v záchranářské vestě a výcvikovými pomůckami. 
Mohli jsme si je pak i hladit, česat, vodit na vodítku a příjemně si popovídat s jejich majiteli. 
Také jsme se zajímali o fotografie z jejich chovu, líbil se nám i pohár z výstavy. Podobně 
příjemnou část dopoledne si rádi někdy zopakujeme. 
                                                                                                                                

Mgr. Alena Slámová, učitelka ZŠ a MŠ Tršice    
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