
 
 

 
 
 

 

 

 
  8. prosince 2013 Mikulášská besídka, Tršice 
14. a 15. 12. 2013  výstava „CO UMÍME U NÁS aneb práce našich spoluobčanů“, Tršice-muzeum 
24. prosince 2013  Betlémské světlo, Tršice 
24. prosince 2013  Půlnoční mše – kostel Narození Panny Marie, Tršice  
25. prosince 2013  Slavnostní mše – kostel Narození Panny Marie, Tršice  
25. prosince 2013  Tršické jesličky- kostel Narození Panny Marie, Tršice 
31. prosince 2013  Silvestrovské setkání u Kamenné boudy  
  4. ledna 2014  Tříkrálová obchůzka (sbírka)  
18. ledna 2014  Ples SRPŠ, Tršice  
19. ledna 2014  Dětský maškarní karneval, Tršice 
25. ledna 2014  Myslivecký ples, Tršice 
15. února 2014  Ples SDH Zákřov, Zákřov 
22. února 2014  Ples TJ, Tršice 
 1. března 2014  Vodění medvěda, Tršice 
15. března 2014  Odpolední setkání TJ Tršice 
22. března 2014  Ples SDH Tršice, Tršice 
 5. dubna 2014  Vítání jara, Tršice 

 

 CCoo  nnááss  ttaakkéé  ččeekkáá  ……  
 



 

 

Usnesení z 19. zasedání, konaného dne 25.9.2013 
 

174/19 – 13  Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje program zasedání 
 

175/19 – 13  ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2013 a to: 
Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje 
Účelová neinvestiční dotace  na částečné pokrytí výdajů spojených se zajištěním akceschopnosti 
jednotek sboru dobrovolných hasičů 
V příjmech: pol. 4122  ÚZ 00 008 – částka…………………………………….10.000,-- Kč 
Ve výdajích: § 5512, pol. 51xx ÚZ 00 008 – částka…………………………..10.000,-- Kč 
 

Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu výdajů na odbornou přípravu jednotky sboru 
dobrovolných hasičů  
V příjmech: položka 4122 ÚZ 14 004 – částka ………………..………………10.330,-- Kč 
Ve výdajích: § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14 004 – částka…………………………..10.330,-- Kč 
 

a rozpočtová opatření vlastní: 
příjem  pol. 4116  nástroj 33 zdroj 1 ÚZ 13234 – částka………………………4.484,85 Kč    
                   4116  nástroj 33 zdroj 5 ÚZ 13234 – částka….……….………....25.414,15 Kč 
Výdej :  § 3745 pol. 50xx – částka….……………………………………….…..28.899,--  Kč 
 

Příjmy:  
§ 3636 pol. 3111 – částka………………………………………………………328.400,-- Kč    
§ 3636 pol. 3113 – částka…………………………………………………… - 328.400,--  Kč 
§ 3745 pol. 2322 – částka………………………………………………………….5.806,-- Kč  
§ 5512 pol. 2322 – částka …………………………………………………………5.000,-- Kč  
§ 3636 pol.3112 – částka……………………………………………………….350.000,-- Kč    
§ 2310 pol. 2111 – částka………………………………………………………170.000,-- Kč   
§ 2310 pol. 2133 – částka……………………………………………………… .25.000,-- Kč  
§ 2321 pol. 2111 – částka………………………………………………………100.000,-- Kč   
Výdaje: 
§ 2310 pol.5365 – částka…………………………………………………….…….3.000,--  Kč   
§ 3113 pol. 6121 – částka……………………………………….………...…1.388.871,84 Kč   
§ 5512 pol.5154 – částka……………………………………………………… 150.000,--  Kč   
§ 6171 pol. 5229 – částka………………………………………………………… 1.500,--  Kč   
§ 3412 pol.5153 – částka…………………………………………………………32.643,--  Kč 
§ 3412 pol. 5154 – částka……………………………………………………..…16.550,--  Kč 
§ 3111 pol.5321    - částka…………………………………………………….... 26.000,--  Kč 
§ 3745 pol. 6121 – částka…………………………………………………  - 1.000.000,--  Kč   
§ 6402 pol. 5364 – částka………………………………………………………. 37.241.16 Kč  
 

176/19 – 13 ZO schvaluje prodej nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice – objekt domu čp. 33 na 
stavební p.č. 31 a stavební parcelu č.  31 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m2  v k.ú. 
Přestavlky Janě Bönischové, Přerov za cenu 350 000,- Kč. 
Veškeré náklady řízení hradí kupující. ZO pověřuje starostku obce kontrolou kupní smlouvy  
a jejím podpisem. 
            

177/19 – 13 ZO  na základě § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  ve znění 
pozdějších předpisů rozhodlo poskytnout  peněžní  dar ve výši 26 000,- Kč Mateřské škole Suchonice.  
       

178/19 – 13 ZO  schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Obce Tršice o jednoho zaměstnance pro 
Fitness  s úvazkem 1,0 = 40  hodin týdně.  
 

179/19 – 13 ZO  schvaluje výstavbu multifunkčního sportovního hřiště na pozemku ve vlastnictví obce 
p.č. 96/1 v k.ú.  Tršice, který má v pronájmu investor akce  a žadatel o dotaci TJ Tršice a dále  
prohlašuje, že obec má vlastní prostředky, ze kterých   tuto akci  Tělovýchovné  jednotě  Tršice 
dofinancuje. 

 
Usnesení z 20. zasedání, konaného dne 13.11.2013 

 

180/20 – 13  Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje program zasedání 
 

181/20 – 13 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2013 a to: 
Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 

 UUssnneesseenníí  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  TTrrššiiccee  
 



Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu výdajů na odbornou přípravu jednotky sboru dobro-
volných hasičů  
V příjmech: položka 4122 ÚZ 14 004 – částka ………………..………………………1.520,-- Kč 
Ve výdajích: § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14 004 – částka…………………………………..1.520,-- Kč 
 

Účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do PS 
Parlamentu ČR: 
V příjmech : položka 4111  ÚZ 98 071……………………………………………...159.000,-- Kč 
Ve výdajích: § 6114, položka 5xxx, ÚZ 98 071……………………………….……159.000,-- Kč 
 

Vratek nevyčerpané dotace  v souvislosti s konáním voleb prezidenta  
Ve příjmech :  pol. 4111 ÚZ 98 008………………………………..……………… -28.334,16 Kč 
Ve výdajích: § 6118, pol.5169………………………………………..……………. -10.550,--  Kč 
                                  pol.5162……………………………………..……………..... - 1.724,16 Kč 
                                  pol.5139…………………………………….……………… …- 7.761,--  Kč 
                                  pol. 5173…………………………………….……………... .. - 6.822,--  Kč 
                                  pol.5175……………………………………….…………. …. - 1.477,--  Kč 
 

a rozpočtová opatření vlastní: 
Příjmy:  
§ 5512 pol. 2322 – částka ……………………………………………………….……- 5.000,-- Kč  
§ 5512 pol. 3113 – částka………………………………………………………….….  5.000,-- Kč                 
           pol.4111………………………………………………………………………....11.000,-- Kč 
           pol. 1113…………………………………………………………………………74.000,-- Kč 
Výdaje: 
§ 3111pol.5339………………………………………………………………………….26.000,-- Kč 
§ 3111 pol.5321………………………………………………………………………..-14.000,-- Kč 
§ 3322 pol.5171…………………………………………………………………………28.000,-- Kč 
§ 3399 pol.5194………………………………………………………………………….45.000,- Kč 
             

182/20 – 13 ZO  revokuje usnesení č. 176/19-13 ze dne 25.9.2013.       

183/20 – 13 ZO schvaluje prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Tršice – objekt domu čp. 33 na 
stavební p.č. 31 za ujednanou kupní cenu 328 500,- Kč a stavební parcelu č.  31 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 339 m2  v k.ú. Přestavlky za ujednanou kupní cenu 21 500,- Kč Janu Bönischovi, 
Přerov. Veškeré náklady řízení hradí kupující. ZO pověřuje starostku obce kontrolou kupní smlouvy a 
jejím podpisem. 
 
             

VVýýsslleeddkkyy  vvoolleebb  ddoo  PPSS  PPČČRR  22001133  vv  oobbccii  TTrrššiiccee  
 

 



 
 

 
Obecní úřad v Tršicích a Místní knihovna v Tršicích budou z důvodu čerpání 
řádných dovolených od 23. prosince 2013 do 3. ledna 2014 uzavřeny. 

 

                                                                     Přejeme Vám příjemné prožití svátků        
 
 

 
Jak všichni víme, každoročně o Vánocích putuje Evropou betlémské 
světlo, které je symbol míru a přátelství. Do České republiky letos 
dorazí již po čtyřiadvacáté. Betlémské světlo k nám tradičně putuje 
z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají skautským delegacím z celé 
Evropy. 
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla právě 
v Rakousku. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem 
do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a 
televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo 
dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou 

exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Od té doby je 
každoročně betlémské světlo o Vánocích rozsvěcováno v mnoha českých a moravských 
domácnostech.  
Letos se i naši skauti (členové Junák Vacanovice) přidají k poslům naděje, míru a přátelství 
mezi lidmi a budou rozdávat betlémské světlo a to na  
 

Štědrý den v době od 13,00 do 14,30 hodin 
před kostelem v Tršicích. 

Přijďte mezi nás a přidejte se k poslům této myšlenky 
a obdarujte betlémským světlem své známé. 

 
 

 
Celoživotní zálibou jsou pro pana Jana Přindiše z 
Lipňan koně. Jejich chovu věnoval a stále věnuje 
mnoho času. Jako předseda Spolku soukromých 
chovatelů koní byl známý jako účastník a pořadatel 
oblíbených koňáckých akcí. V nedávné minulosti k 
nim patřily také cílové jízdy kočárů v Tršicích, na 
které vzpomíná: 
"V Žatecké chmelařské oblasti v Čechách se na 
ukončení česání chmele  pravidelně koná dočesaná 
za účasti většiny místních i brigádníků. Podobně také 
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v Tršicích se konaly chmelařské slavnosti. Podle dostupných informací od roku 1965  až do 
poloviny devadesátých let. V rámci jejich programu prošel městečkem průvod krojovaných 
Hanáků a místních občanů, doprovázených kočáry a bryčkami ověnčenými chmelem. Ne-
chyběli ani jezdci v sedlech svých koní. Vždy to byla velká podívaná, na kterou se hned ne-
zapomíná. 
 
V restauraci Radnice byla připravena porota, která za slovního doprovodu hodnotila jednotli-
vé bryčky, kočáry a jezdce, postroje jejich koní a ustrojení vozatajů. Ze středu obce pak prů-
vod pokračoval na hřiště Sokola, kde se konalo předání věnců, proslovy k přítomným a ná-
sledoval bohatý kulturní program. Účastníkům cílové jízdy byly předány hodnotné ceny. Ne-
bylo zvláštností, že při těchto tršických chmelařských slavnostech byl sportovní areál Sokola 
zcela zaplněn diváky i z širokého okolí. Bohaté občerstvení bylo přitom samozřejmostí. 
 
Vozatajové se na cílovou jízdu koňských spřežení sjížděli do Tršic z blízkých vesnic i široké-

ho okolí.  Oblíbenými účastníky těchto jízd  byli 
především  místní chovatelé v čele s Františkem 
Vláčilem. Z  Lipňan přijel Jan Přindiš, 
několikanásobný účastník, který předváděl své 
dvou a čtyřspřeží krásných ryzek. S nimi také 
vezl ministra zemědělství Josefa Luxe při za-
hájení zemědělské výstavy v Přerově a úspěšně 
se s nimi zúčastňoval vozatajských soutěží při 
jezdeckých závodech. Penčice reprezentoval na 
cílové jízdě v Tršicích Jiří Baran, rovněž s dvou 
a čtyřspřežím. Jezdil v kočáře Landaur, který byl 
také určitou dobu zapůjčen do Prahy na vožení 

turistů. K dalším účastníkům průvodu kočárů, bryček a jezdců patřili Antonín Zavadil ze Zá-
beštní Lhoty, z Radslavic  to byli Caletkovi, z Daskabátu Hana Kubáčová,  z Grygova pan 
Hradil, z Velkého Týnce pan Plachý, z Nelešovic Václav Přikryl a z Rokytnice přijížděli pravi-
delní účastníci Josef Hanzlík a pan Nevřela. 
 
Velkých sympatií se při jubilejních Tršickch dnech chmele dostalo také děvčatům 
Španingerovým s koníky Svita a Zaira. Sestry jsou potomky kovářského rodu 
Španingerových z Penčic. Jejich děda byl známý podkovář v hřebčinci Tlumačov a praděda 
ve třicátých letech sloužil jako podkovář ve vojenském učilišti v Pardubicích." 
Doba se mění a slavné tršické chmelařské slavnosti vystřídaly hodové slavnosti, konané 
pravidelně ve stejnou jako dříve oslava ukončení sklizně chmele. Stejně tomu bylo i letos, 
kdy pořadatelé opět připravili pro diváky zajímavý program. Kdo si nepřišel poslechnout Evu 
Pilarovou, pobavit se při travesti show a s dalšími umělci, může jen litovat. 

                                                                                          
                                                        Miroslav Rozkošný 

 
 

 
V posledních dvou desítkách let přibyly také v Hostkovicích rodinné domky, ve kterých bývalí 
obyvatelé měst  hledají klid a lepší vzduch, než měli ve svých dosavadních domovech. Zřej-
mě nic jiného jim v Hostkovicích nechybí. Možná také proto stále zůstává zavřená hospoda, 
která kdysi byla společenským centrem obce i se svým velkým sálem, kde se konaly plesy a 
další společenské události. Prázdná bez lidí zůstává po většinu roku i kaple na návsi zasvě-
cená svátku Navštívení Panny Marie. Teprve letos, po několika letech, se v ní konala hodová 
mše svatá. Zřejmě navždy nebudou lidem v Hostkovicích chybět také jiné stavby a zařízení. 
Na konci zahrady domu číslo 15 stával pivovar, po kterém zůstaly už jen zasypané sklepy. 
Majitelé domu  odstranili také kamennou zídku kolem zahrady, která připomínala, že tento 
dům byl kdysi součástí významnějšího selského dvora. Jejími majiteli byli ve středověku tzv. 

 

PPllaavviisskkoo  vv  HHoossttkkoovviiccíícchh  nniiččíí  zzuubb  ččaassuu  
 



půhončí, kteří měli právo i povinnost doručovat adresátům vrchnostenskou  poštu. Za to byli 
zbaveni povinnosti robotovat, ale toto právo jim bylo odebráno ještě před skončením roboty.   
Z pozdnější doby pochází tzv. Plavisko vybudované podle údajů  z kroniky  v roce 1932. Na-
chází se za zahradou domu č. 15, který je  rodným domem významného hostkovického ro-
dáka,  biskupa církve československé husitské, teologa a publicisty ThDr. Josefa Rostislava 
Stejskala (1896 Hostkovice - 1941 Prešov). 
V Hostkovicích nebyl obecní rybník a lidé proto dosti pracně a nákladně vybudovali toto Pla-
visko pro plavení koní, a tak vznikla originální stavba. V místě, kde vyvěral pramen, vyhloubili 
několik metrů hluboký příkop a kolem vyhloubeného dna postavili poměrně vysokou opěrnou 
kamennou zeď.  Z polní cesty za zahradami  vybudovali sjezd na dno poměrně úzkého Pla-
viska, kam mohl sejít kůň  i s vozem a  po projití asi dvaceti metrového dna  pak vyšel  po 
mírném svahu z vody ven. Umývaného koně si zde bylo možné také uvázat. Plavisko se 
však nepoužívalo jen na plavení  koní, ale do Plaviska se jezdilo také s dřevěnými lejtami na 
vodu při  pálení vápna nebo jinou potřebu  vody. V případě požáru bylo Plavisko také zdro-
jem vody pro místní hasiče. Součástí Plaviska je také tzv. Prádlo k praní a máchání prádla o 
rozměrech asi 2 x 3 metry s betonovou deskou na odkládání prádla. Teprve z Prádla pak 
voda přepadem odtékala do Plaviska určeného pro koně a jako zdroj vody pro jiné účely. 
Samozřejmě, i když je to pro dnešní mladou generaci skoro nepochopitelné, zároveň s koňmi 
se zde koupaly také děti. Tažní koně však již v Hostkovicích nejsou, Plavisko proto chátrá a 
velkou část roku se ztrácí v zeleni vysokého plevele, než alespoň jednou za rok místní obě-
tavci jeho okolí vyčistí.  Také vody v Plavisku již moc nevyvěrá a pod zelení řas není téměř 
vidět. "Naposled bylo Plavisko alespoň trochu bagrem vyčištěno někdy za starosty obce 
Jaroslava Horáka,"  vzpomíná paní Božena Stejskalová, která v Hostkovicích bydlí od roku 
1955.  V roce 1957  bylo v Hostkovicích založeno Jednotné zemědělské družstvo. "Toho 
roku  bylo Plavisko  naposled používáno k plavení koní", domnívá se pamětnice. Lidé bydlící 
v okolí Plaviska se však jen těžko smiřují s tím, že Plavisko, které již nikdo nepotřebuje, by 
mělo zcela podlehnout zubu času. Mělo by být udržované jako originální historická stavba 
obce Hostkovice  a připomínka starých časů. Bez snahy  obecního úřadu to však bude jen 
těžko možné.   

 

 
 

Miroslav Rozkošný 
 



 
VÝSTAVA TERARIJNÍCH ZVÍŘAT – VLASTIVĚDNÉ MUZEUM 
OLOMOUC  
 
V úterý 17. 9. 2013 jsme se vydali s žáky 8. a 9. ročníku na prohlídku výstavy terarijních zví-
řat, která byla uspořádána v prostorách Vlastivědného muzea Olomouc.  
Žáci měli jedinečnou možnost seznámit se s mnohými exotickými živočichy v přímém kontak-
tu. Pořadatel pan Rokos dětem poutavě vyprávěl mnoho zajímavostí o vystavených exem-
plářích a několik zvířat dokonce žákům zapůjčil k prostudování. Byli zde k vidění například 
sklípkani, agamy vousaté, štíři, myši bodlinaté, křečci, morčata, gekončíci noční, užovky čer-
vené, korálovky, chameleoni jemenští, varani a celá řada dalších živočichů.  
Většinu žáků výstava zaujala, a proto jsme si zakoupili dva nové exempláře do našeho škol-
ního zoo koutku. Jedná se o plže oblovky.  
Dále jsme s žáky navštívili kostel sv. Michala, kde jsme vyšplhali až do nejvyšší části kostela 
a měli tak možnost prohlédnout si centrum Olomouce z ptačí perspektivy.  
A protože nám zbylo ještě trošku času, nahlédli jsme do budovy Přírodovědné fakulty Olo-
mouc, kde si žáci mohli prohlédnout vnitřní moderní prostory fakulty, kde možná za několik 
málo let budou někteří z nich působit.  
Celou exkurzi bohužel doprovázelo deštivé počasí, ale i přesto jsme viděli spoustu zajíma-
vostí.  
 

Mgr. Zuzana Dočkalová  
učitelka ZŠ a MŠ Tršice 
 
 

 
BEZPEČNĚ DO ŠKOLY  

 
Léto uletělo někam s vlaštovkami a 
nastala nám opět škola. Každé ráno 
od pondělí do pátku putují školáci s 
aktovkami na zádech ke škole. Cestu 
by si mohli krátit popěvkem - Do 
školy každý den, bezpečně zase 
jdem! Je ale jejich cesta opravdu 
bezpečná? Umí se děti pohybovat v 
silničním provozu a zvládají základní 
pravidla silničního provozu?  
Odpovědi na tyto otázky jsme 
ověřovali v projektu - Bezpečně do 
školy, který jsme připravili pro žáky 1. 
stupně. Ve středu 18. září jsme se 

společně sešli v herně a rozdělili žáky na skupiny chodců a cyklistů. Všichni pak plnili úkoly z 
dopravní výchovy, které odpovídají přímo věkové skupině dětí. Všechny děti si prošly teore-
tickou částí a v druhé části dne si své poznatky vyzkoušely prakticky. Chodci, žáci 1. a 2. 
třídy, si vysvětlili základní pravidlo bezpečného pohybu na silnici- Vidět a být viděn! Vybírali a 
kombinovali vhodné oblečení, poznávali dopravní značky, řešili jednoduché dopravní situace. 
Prakticky nacvičovali chůzi po silnici, po chodníku, bezpečné přecházení silnice a bezpečnou 
cestu od zastávky autobusů ke škole. Cyklisté, žáci 3. - 5. třídy, cvičili soustředění, paměť a 
zaměřili se na (ne) bezpečného cyklistu. Určovali správnou výbavu jízdních kol, řešili krizové 
situace, seznámili se s cyklistickým desaterem a probírali i otázky ze zdravovědy. Na závěr 
si své vědomosti ověřili v interaktivním testu. Ve všech skupinách převládala pracovní nála-
da, pohoda a spolupráce.  

 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  TTrrššiiccee  
 



Den věnovaný bezpečnosti se nám opravdu vydařil a nebyl zdaleka poslední. Od září se na 
všech školách rozšiřuje výuka dopravní výchovy. Důvod je jasný. Všichni mají zájem o to, 
aby úrazů dětí bylo co možná nejméně. A to je dobře, protože jen tělesně zdravé dítě se 
může klidně a radostně vzdělávat. Tak popřejme všem školákům do nového školního roku a 
bezpečný pohyb na cestách!  

Mgr. Eva Žundálková  
vedoucí učitelka I. st. ZŠ a MŠ Tršice 
 

 
 
 
 
ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ VI. TŘÍDY 
 
 Školní rok se ještě ani pořádně nerozběhl a žáci VI. třídy již mají spoustu nových zážitků. 
Hned v prvním týdnu nového školního roku byli na dvoudenním adaptačním kurzu, který 
jsme uspořádali v Radíkově. Kurzu se zúčastnilo celkem 16 žáků a dvě paní učitelky- Lenka 
Brlíková a Radka Zborníková.  
Ve čtvrtek 5. září jsme vyjeli směrem na Radíkov. Po ubytování v chatkách jsme se vypravili 
pěšky do ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. Počasí bylo velmi příjemné a doslova lákalo k 
delším vycházkám. V ZOO se nám moc líbilo, strávili jsme tady čas přes poledne, navštívili 
jsme i našeho školního fenka a poobědvali pod věží. Ze ZOO jsme se ještě vydali ke kostelu, 
abychom si prohlédli nejen krásnou stavbu zvenčí, ale i vnitřní výzdobu. Ve stáncích pod 
kostelem jsme si nakoupili pár dárečků a cukrovinek a vyrazili jsme na zpáteční cestu. 
Podzimní les nás překvapil spoustou hřibů, během chvilky jsme měli plně sáčky, které nám 
zbyly od svačinek, a hledali jsme místo, kam by se ještě hřiby mohly dávat. Posloužily 
batohy, trika i mikiny.  
Cesta zpět nás docela unavila. Po krátkém odpočinku jsme si hráli hry, při kterých 
 jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o sobě navzájem. Ale hlavně jsme se pobavili a 
nasmáli jsme se. Den se pomalu blížil k večeru a my museli připravit dříví na slíbený táborák. 
Znovu jsme vyrazili do lesa, ale tentokrát jen v okolí tábora. Dokázali jsme, že se i na práci 
dokážeme spolu domluvit. O večeři se musel postarat každý sám, maminčina kuchyně byla 
daleko- opékali jsme špekáčky, chleby, jablka i hřiby. Jedli jsme, hráli hry, vyprávěli vtipy a 
zpívali u kytary.  
Příjemným překvapením byla návštěva dalších učitelek- Paní učitelky Šárka Stříbrnská a 
Barbora Sýkorová přijely za námi na Radíkov-společně jsme opékali špekáčky, zpívali s 
kytarou, ale hlavně jsme si povídali. Byla už úplná tma, když nám paní učitelka Sýkorová 
začala vyprávět místní pověst o nešťastné jeptišce, která za temných nocí bloudí kolem 
Radíkova a jejíž duch nemůže ani po smrti najít klid. Paní učitelky se s námi rozloučily a my 
jsme se vydali do lesa na stezku odvahy- zachránit nešťastnou jeptišku. Někteří z nás se 
docela báli, všude kolem tma, hustý les, bažiny,…. jen svíčky nám osvětlovaly cestu. Hlavní 
bylo, že jsme se ale nakonec všichni vrátili v pořádku do tábora. Po tomto strašidelném 
zážitku jsme vydrželi společně u táboráku až do půlnoci. 
Noc už byla klidná, někteří padli únavou po chvilce ve spacáku, jiní si ještě chvilku 
dokazovali, že se jim spát nechce. Ráno se nám o to hůř vstávalo. Po snídani jsme se znovu 
pustili do hraní, kluci tradičně hráli fotbal, ostatní si jen tak házeli s míčem, povídali, malovali 
si, hráli hry. Do oběda jsme se museli sbalit, uklidit chatky a nachystat se na zpáteční cestu- 
byl pátek, před námi krásný slunečný víkend - kdo by se netěšil domů?  
Myslím si, že letošní adaptační kurz se nám vydařil. I z ohlasů žáků bylo slyšet, že se jim v 
Radíkově líbilo.  

Mgr. Lenka Brlíková  
třídní učitelka VI. třídy ZŠ a MŠ Tršice 

 
 
 



 
 
 

Letošní sezónu přinesly Mažoretky 
TRIXIE Tršice radost a úspěchy 
nejen sobě, ale i svým příznivcům a 
fanouškům. Pod vedením trenérky a 
choreografky Petry Bláhové toho 
stihly opravdu mnoho. 
Původních 25 děvčat se rozrostlo na 
35 mažoretek a 1 chlapce 
rozdělených do třech oddílů:  
 TRIXIE – starší děvčata od 9 

do 13 let. 
 MINI TRIXIE – mladší děvčata 

od 5 do 9 let. 
 PŘÍPRAVKA – děvčata a 

chlapec ve věku od 4 do 11 let. 
 
Tršické mažoretky vystoupily na různých společenských a kulturních akcích. Svým uměním 
zpestřily plesy, obecní oslavy, vystoupení pro seniory, sportovní akce a další.  
 
Že se dřina vyplatila, dokazují jejich úspěchy v celostátních soutěžích. 
V dubnu se mažoretky TRIXIE zúčastnily své první soutěže v Litovli, kde získaly 1. místo, v 
červnu následovala soutěž v Prostějově (2. místo), v říjnu v Bílovci (3. místo) a Lanškrouně 
(1. místo), v listopadu pak soutěž ve Fryštáku (1. místo a 3. místo miniformace). 
 
Mladší mažoretky MINI TRIXIE si také letos poprvé poměřily své síly na dvou soutěžích - v 
říjnu v Lanškrouně a v listopadu ve Fryštáku, kde získaly vždy krásné 3. místo. 
 
Už nyní se všechny oddíly TRIXIE připravují na příští sezónu, kde v nových kostýmech 
předvedou svou novou soutěžní sestavu – určitě se máme na co těšit! 
 
Závěrem mažoretkám i jejich trenérce Petře gratulujeme k perfektním výkonům, přejeme 
mnoho sil a úspěchů v příštím roce a hlavně radost z pohybu. 
 
Současně děkujeme všem sponzorům, kteří mažoretky podporují, všem fanouškům a 
příznivcům, kteří jim fandí a paní N. Šimečkové, která mažoretkám umožňuje pochlubit se 
poháry ve výloze svého obchodu.  
 
Věříme, že TRIXIE své úspěchy zopakují i v příští sezóně. 
 

Lenka Štěpánková 
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Tršičtí mladí hasiči absolvovali v září poslední dva závody letošní sezóny. V celkovém souč-
tu se mladší žáci umístili na 5. místě a starší žáci obsadili místo 14. v lize. Přes zimu děti 
pokračují v tréninku v místní tělocvičně a hasičské klubovně. 
Scházeli jsme si i o prázdninách a mimo jiné jsme si nabatikovali  trička. Tréninkově jsme se 
na konci prázdnin vydali na soutěž do Střeně. Šlo vidět na dětech ,že nezapomněly nic, 
mladší žáci si dovezli pohár za 3.místo a starší žáci krásné 4.místo. Pak se pokračovalo 
v lize. Jarní část sezóny byla ukončena v červnu a po prázdninách následovaly ještě posled-
ní dva závody Ligy mladých hasičů. První se konal v Nové Hradečné. Počasí přálo, vyrazili 
jsme všichni s úsměvem a menší nervozitou. Mladší žáci se umístili na 5. místě s časem 
18.66s a dovezli si pohár. Starší žáci se začali také zlepšovat a čas 17.12s jim nakonec sta-
čil na 14. místo. I tak to byl velký úspěch. 
 

Druhá a poslední soutěž, která byla rozhodující, se konala 
v Bělkovicích u místního koupaliště. Na všech soutěžních 
družstev byla vidět značná nervozita. Časy požárních útoků 
byly velice vyrovnané. Mladší družstvo A skončilo na 6. místě 
s časem 18.66s a družstvo B na svých druhých závodech 
s časem 18.92s obsadilo skvělé 9. místo z 22 družstev. Starší 
žáci se s časem 17.12s umístili na 9. místě z 18 družstev. A 
nemohu zapomenout na naše nejmenší účastníky závodů - 
přípravku. Celkem se zde potkalo 8 družstev, aby si také 
zkusily, jaké to na soutěži je. Přípravce během jejich zápolení 
pomáhají vedoucí. U přípravek hodně záleží na věku dětí.  
Někdo má děti, kterým bude šest let a někteří, jako my, máme 
ty nejmenší a těm je od dvou let  výše. Snažily se, co se dalo, 
ale přesto skončily na 8. místě. 
 

Den před vyhodnocením ligy jsme vzali děti na noční soutěž do Bochoře O pohár bochořské 
sovy. Družstva se sjela z 8 okresů a z olomouckého okresu zde byli jen tři zástupci – SDH 
Hlubočky, SDH Trusovice a SDH Tršice. Mladší startovali z 28. místa a starší z 39. místa. 
Celkem se zúčastnilo 110 družstev. Mladší se nakonec umístili na 29. místě a dovezli si na 
památku sochu sovy. Bohužel staršákům se moc nedařilo. Ze soutěže jsme se vrátili 
v ranních hodinách. Každé družstvo ze soutěže odjíždělo s nějakým upomínkový 
předmětem. 
 

22. září 2013 se konalo vyhodnocení ligy mladých hasičů v Olomouci u radnice. Před 
nástupem byly pro děti nachystané různé hry. Slavnostní nástup doprovázelo vystoupení 
mažoretek Trixie. Ceny dětem předával sám primátor města Martin Novotný. Sluníčko 
nečekaně hřálo. Začalo se vyhodnocovat od posledního místa. A mikrofonem nakonec 
zaznělo: „Na 5. místě se v  lize mladých hasičů umístilo družstvo mladších žáků ze sboru 
Tršice,“ dočkali jsme se. Vedoucím samou radostí ukápla i slzička radosti. Tak se nám 
podařilo ukořistit ligový pohár za 5. místo, nejcennější pohár co děti vyhrály. Staršáci se 
umístili na krásném 14. místě. 
 

Na to, že děti fungují teprve chvíli,  musím říci, že se jim velice daří. Slýchávám, že jsme 
dobří, začít s dětmi a hned s úspěchy. Tato sezona byla opravdu úspěšná, děti si dovezly 
hodně pohárů. Všechny jsou vystavené v klubovně. Za letošní vydařenou sezonu bych 
chtěla poděkovat všem, co nám pomáhali, sponzorům, rodičům a především vedoucím 
družstev. Budeme nadále reprezentovat obec Tršice, jak nejlépe umíme a budeme se snažit 
dosahovat těch nejlepších výsledků. 
 

Během září a října jsme se pilně připravovali na branný závod, který se konal u nás 
v Tršicích. Po měsíčních přípravách přišel ten velký den. Přijela spousta družstev. Družstev 
mladších žáků bylo celkem 34 a starších 39. Pětičlenné hlídky se vydaly na trať.  Tršičtí 
mladší žáci se startovním číslem 5 se na kontrolních stanovištích vypořádali s uzly, se střel-

 

MMllaaddíí  hhaassiiččii  uukkoonnččiillii  ssoouuttěěžžnníí  sseezzóónnuu,,  
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bou ze vzduchovky, základy zdravovědy, topografií, požární ochranou a přelezením lana. 
Obsadili 23. místo. Podařilo se nám postavit dvě družstva staršáků . Družstvo A startovalo 
z 29. místa a dařilo se jim skvěle. Mělo výborný čas na trati a skoro žádné trestné body a 
stačilo jim to na nádherné 6. místo. Družstvo B bylo poskládáno většinou z nováčků a z těch, 
kteří ještě neběhali branný závod požárnické všestrannosti. Na to, že běželi poprvé, umístili 
se na pěkném 26. místě.  
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, díky nimž mohly být odměněny všechny děti, 
hlavně paní starostce, která za obec připravila balíčky pro pět nejlepších družstev. Také 
děkujeme řediteli školy za vstřícnost při zajištění parkování hasičských vozů. Dík patří i  
všem členům SDH, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu branného závodu.  
Touhle soutěží odstartoval nový ročník Ligy pro rok 2013/2014.  
 

Pro letošní rok už máme odsoutěženo. První soutěž nás ale čeká už v lednu 2014. Teď se 
scházíme pravidelně každý pátek na klubovně, nebo v místní školní tělocvičně. Od 17.00 
hod – 18.30 hod mají schůzku ti nejmenší a od 18.30 hod – 20.00 hod pak staršáci.  
 

Účastnili jsme se také shromáždění představitelů sborů. Sbor dobrovolných hasičů Tršice 
dostal několik poděkování – za podpoření sbírky na povodně či za po všech stránkách  
úspěšný branný závod. 
 

 
 

Starší žáci 4.místo a mladší 3.místo 
 
 

 
 

Poháry za letošní rok všech (děti, ženy, muži) 
 

 
 

Pohár za 5.místo mladší žáci 

 
 

Prázdninové batikování 
 

Všechny Vás zveme na Mikulášskou besídku, 
která se bude konat  8. 12. 2013 na sále v Radnici. 

 
                                  Daniela Gregorová, vedoucí mládeže 

 
 

 



 

 
 
Četba na pokračování … 
 
20. dubna 1944, čtvrtek 96. týden.  
Do 1/2 6 h spíme. Potom jsem se podíval do 
novin, jsou tam i z minulé neděle. Situace je 
prima. Kolem 3/4 7 h nám donesla Zmrl. hrnec 
7 l bílé kávy. Už je zdravá. Včera jsme jí dali 
trochu rus. čaje a trochu zrnk. kávy, aby si to 
uvařila. Potom zase spíme. Zmrl. přišla 
z nákupu a donesla nám : plechovku (1 kg) 
rajsk. protlaku, 2 bal. čaje, hořčici. Hned udělal 
tata pomazánku. Zmrl. nám uvařila ten kečup 
z té lahve a tata jej zahustil zásmažkou a přidal 
hořčici, protlak a cibuli a udělal pomazánku. 
V poledne nám Zmrl. uvařila nudlovou polévku 
a zase nám ji z jejího sádla tak omastila, že je 
samé oko, a ještě nám dala, prý na ochutnání, 
kastrolek zelí, ale ohromného. Ona chudák 
neví, co by nám dala, aby nám ten život 
ulehčila. Stále říká, že jsme jí tak líto, té mladé 
též. Podle novin je situace prima, Němci 
"vyklizují" Krym a stahují do jeho jihozáp. části. 
Rusové tam dobyli Feodosii a Simferopol. 
K večeru se nás Zmrl. přišla zeptat, jestli si 
nechcem něco uvařit, ale nechcem. O 1/2 9 h 
přišla za námi ml., prý už je jí po nás smutno. 
U žebře jsme měli stát kyblík s "cánkama" 
a ona do něj stoupla a má plné boty. Ona zde 
sedí do 1/2 10 h. V neděli prý přijde. Jdu vylít 
kyblík a potom jdeme spát. Ta baterka nám 
dělá dobré služby. Mař. velmi chutnala ta 
pomazánka. Dali jsme Zmrl. skleničku té 
pomazánky pro ml. Dnes má ten lump Hitler 
narozeniny.  
 
24. dubna 1944, pondělí 97. týden.  
Jsme vzhůru o 3/4 6 h a o 3/4 7 h snídáme. 
Potom Zmrl. přišla a donesla nám ukázat svůj 
černý dlouhý sameťák, je moc hezký. Lici jí dá 
do toho kostýmu podšívku z toho mého kabá-
tu. Dali jsme Zmrl. dopis pro Anču a ona tam 
s ním jde. Jsme zvědavi, jak vyřídí. Asi o 1/2 
10 h je ml. zpět. Anča v ord. nebyla a šla do 
bytu a bylo zamčeno, kdosi jí přelezl plot. Anča 
prý byla moc přívětivá a dala se s Zmrl. hned 
do výkladu a plakala prý, jaký má s ním těžký 
život. Prý slyšela, že Pluhař vykládá, že prý už 
nejsme u Zdařilů, a nejspíš prý budeme u Zb. 
[Zbořilů]. Jsme tím velmi zneklidněni a udiveni, 
jak mohl Pluhař na Zb. přijít. Doufám, že Plu-
hař, už ve vlastním zájmu, bude potichu. Je 
nám to ale moc nemilé, poněvadž Zmrl. je 
trochu dohukaná. Mama loupe bramb. a dali 
jsme je Zmrl. k uvaření bramborové polévky. 
Anča nám poslala jen kousíček chleba 
a buchty z brambor, 2 pol. kostky a tatovi 2 cig. 
Prý je politika prima, jednu chvíli prý to prask-
ne. Anča si Zmrl. objednala ve čtvrtek ráno. 
Obědváme bramb. polévku a nechali jsme si 
trochu na večer. Odp. krájím tatovi trochu ma-

chorky a jíme kousíček chleba a kousek uze-
ného břicha, je to výborné. Zmrl. je v práci a až 
o 7 h přišla, kolem 8 h jíme polévku. O 9 h jde 
Lici dolů šít, vzala Zmrl. s sebou tu báseň. Oni 
jsou trochu dohukáni tím Pluhařem, obzvlášť ta 
malá. Lici tam šije do 1/4 11 h, tata byl už na 
straně. Já jdu vylít záchod a na stranu a na 
potok pro 2 konve vody. Po příchodu Licky 
jdeme spát.  
 
25. dubna 1944, úterý 97. týden.  
Kolem 1/4 6 h jsme vzhůru a umýváme se. 
Blízko žebra jsme dali ten transparent. O 1/2 7 
h Zmrl. přišla a byla překvapená, gratulovali 
jsme jí. Potom snídáme kávu a každý 3 
buchtičky, které jsou výtečné. Zmrl. si potom 
přišla pro hrnec a tata jí dal nudle na polévku. 
Tata je namíchlý, proč to on ví. V poledne 
donesla 2 kusy uvařeného vepř. břicha 
s uzenou polévkou a k tomu chleba a polévku. 
To uzené jsme si schovali a tu uzenou polévku 
jsme vlili do té nudlové, která je jak olej. Odp. 
začíná pršet a Zmrl. přišla říct, aby přišla Licka 
dolů šít, že prý ona zamkne, a Lici jde dolů. 
Moc neprší, jen poprchává. Zmrl. byla ráno 
v kostele, tata jí dal 100 K, aby si koupila 
kvítko, a ona si koupila begonii za 12 K a 
zbytek peněz donesla zpět a tata jí dal 10 K, 
aby to dala žebračkám, aby se za ni modlili. K 
večeři je zbytek nudlové polévky a odpol. jsme 
jedli kousíček chleba s vuřtem. Zmrl. donesla 
chléb se sádlem, prý to Lici už nemohla sníst. 
O 1/2 7 h Lici přišla nahoru se pomodlit. Už má 
hotový ten hnědý kabátek pro mě. Potom jsme 
večeřeli a Lici jde zas dolů šít, je tam do 1/4 11 
h. Já jsem mezi tím vylil záchod. Po příchodu 
Licky jdeme spát.  
 
29. dubna 1944, sobota 97. týden.  
Po 3 h jdu vylít kyblík a na záchod a spíme dál 
do 1/2 6 h. Zmrl. donesla snídani, je namíchlá, 
prý právě dnes, kdy má pilno, má vyvážet hnůj. 
Po 7 h přišel povozník, za chvíli přišla Zmrl. 
nahoru, prý ten povozník říkal, že už je po 
vítězství, prý se stala jakási zrada, že prý cosi 
vyzradili o té ofensivě, a že se to proto ještě 
rok protáhne. Řekli jsme jí, že je to bluff. Jsme 
zvědavi, co on za novinky zas donese a co 
řekne na tu vestu, on přece "ví všechno". Před 
polednem slyšíme bubnovat. Zmrl. nám dones-
la upečený "cagar", ale zároveň nám sdělila 
nemilou novinu. Prý bubnovali, že bude pro-
hlídka všech hůr, sklepa a vůbec celých stave-
ní. Zmrl. je celá na nic, co si prý teď s námi 
počne. My jsme pochopitelně též zdrceni 
a přemýšlíme, co činit. Potom jsme se rozhodli 
následovně. Já s tatou, jako mužští, odejdeme 
do lesa a ty ženský se u Zmrl. schovají. Mama 
do postele a Lici pod koše. Zmrl. s tím jakžtakž 
souhlasí, a tak je ujednáno, že v úterý za tmy 



ráno odejdu s tatou do lesa. Sedíme 
a nemluvíme a slyšíme p. Zb., už přijel. Potom 
přišla Zmr. se zeptat, jestli si chceme něco 
ohřát, je velmi veselá, prý se ptala Egidy, jestli 
do Tršic přijde prohlídka, a on prý řekl, že ani 
nápad, že ne a v Bystřici prý zastřelili pár lidí 
a víc nic. Zmrl. řekla, že prý do úterý se uvidí, 
co bude, prý do žádného lesa nemáme chodit. 
Dal jsem jí kávu, aby tatovi uvařila trochu 
moka. Lici se jí ptala, co on říká na tu vestu, 
prý se mu moc líbí a je rád. Lici jí řekla, aby on 
si ji oblékl a přišel se ukázat pod žebř, Zmrl. 
myslela, že to neudělá, ale on si ji oblékl, přišel 
pod žebř a nahoru a vykládal, prý kdyby něco 
měl ještě na jednu vestu, a Lici mu řekla, že 
mu udělá z kabátu starého ještě jednu vestu. 
Prý "to bych byl rád". Dal Lici vojenský dlouhý 
kabát, jestli by mu prý z toho něco neušila, Lici 
mu řekla, že mu ušije krátký zimník, on byl 
velmi rád, jde dolů. On vykládal, že prý říkal Vl. 
Zdař., co prý oni dělali se Židama, prý o peníze 
okradli atd. Tedy teď už víme, proč Pluhař řekl, 
že budeme u Zb. (Zbořilů). Zmrl. nám donesla 
teplou polévku a večeříme. O 3/4 9 h uleháme 
k spánku. Jsme zvědavi, jestli Zmrl. bude chtít, 
abychom šli do lesa.  
 
2. května 1944, úterý 98. týden.  
Dosud prší a o 3/4 3 h jdu vylít záchod a zase 
spíme do 3/4 6 h. O 1/2 7 h snídáme cagar 
s bílou kávou. Potom o 1/2 8 h si přišla Zmrl. 
pro kabelu a jde k Anči. Jsme zvědavi, s jakou 
a s čím přijde. Stále nejde, až konečně po 9 h 
přišla. Musela na ni čekat v Čekyni, a až o 3/4 
9 h Anča přišla, dala Zmrl. lístky na chléb 
a Zmrl. šla koupit 3 kg chleba. Anča měla zde 
manžela. Poslala tatovi 3 cig. Zmrl. pozvala 
Anču k ní, aby se přišla na nás podívat, a Anča 
slíbila. Zmrl. si má přijít ve čtvrtek, noviny si 
vzal muž její a nového neví nic. K obědu je 
bramborová polévka. Odpol. si Zmrl. zavolala 
Licku dolů a ona jde do práce. Já a tata 
makáme a namakali jsme moc. O 4 h Zmrl. 
přišla zpět a jde znovu pryč. Potom přišla až 
o 1/2 7 h. Před 7 h jde Lici nahoru. Zmrl. 
vykládala, prý ji kdosi řekl, že se do 14 dní 
něco hrozného čeká. K večeři nám Zmrl. 
ohřála zbytek polévky. O 9 h jde Lici dolů žehlit 
a my uléháme ke spánku. O 1/2 11 h Lici přišla 
nahoru. Spíme. Zmrl. řekla, že jakýsi pán jí 
řekl, že nejdéle do 3 měsíců bude po válce. 
Prší.  
 
6. května 1944, sobota 98. týden.  
Zase vylívám záchod a do 1/4 7 h spíme. Zmrl. 
nám dala mísu a nátěstek z našeho včerejšího 
cagara a tata zadělává cagar. Potom Zmrl. 
donesla kávu a dali jsme jí těsto k nakynutí. 
Snídáme. Před 8 h jde Zmrl. k Ančí. Dnes od 3 
h ráno a 6 h pršelo. Zmrl. mně poslala kalen-
dář na čtení. Ráno mně vypadla z kapsy Licči-
na plnička a naštěstí ji tata náhodou ve slámě 
našel. Jsme zvědavi, s jakou přijde Zmrl. od 
Ančí. Před 8 h ráno šla a o 1/2 10 h není ještě 
doma. Po půl konečně přišla a donesla od Anči 

moc věcí a též štrycli chleba. Jsme velmi rádi, 
tatovi poslala špačky a fotku její s tím děckem. 
To děcko je krásné, ona je také šikovná. Anča 
nám poslala 16 rohlíků. Prý v pondělí k nám 
přijde, jsme zvědavi. Zmrl. nám koupila Maggi-
ho koření tekuté, jsme moc rádi, stojí 14 
K a Slávek nám počítal 20, nebo i 25 K. 
K obědu je prima polévka, imitace hovězí, se 
zavařenou strouhankou. Odp. sedíme, čteme 
noviny, já si "spravuji" hodinky a přece jsem je 
spravil, takže jdou. Situace je i podle novin 
prima. Každým dnem se čeká ta invase. Už je 
i Bratislava evakuovaná. Odp. začíná pršet. 
Zmrl. nám dala asi 1/4 kg krup, jsme tomu rádi. 
Odp. si přišla Zmrl. nahoru poplkat. Mezi jiným 
řekla, že prý Anča ten svetr a ty rukavice už 
vyměnila, dostane prý každý týden v sobotu 
pecen domácího chleba. Jsme tomu moc rádi. 
Prší. Kolem 1/2 6 h přišel Jumbo. K večeři je 
zbytek polévky z poledne, je to velmi vydatné 
jídlo a syté. Potom o 1/4 9 h uleháme 
k spánku. Slyšíme hrát hudbu, Kuratorium 
slaví máj, zítra ráno jej budou kácet.  
 
8. května 1944, pondělí 99. týden.  
O 1/4 4 h vylévám kyblík. Do 1/2 7 h spíme 
a snídáme. Mama plete z Licčiného modrého 
svetru pullover, Lici montuje rukavice. Po 9 h 
uklízíme. Zmrl. nám donesla 40 dkg kozího 
tvarohu. Prý to od kohosi dostala na prodej. 
Dali jsme jí za to 15 K. Tata z něj udělal sýr. 
Čekáme Anču, ale ta nejde a do 12 h nepřišla, 
obědváme nudlovou polévku. Zmrl. přišla se 
zprávou, že prý u Bukovan byli 2 němečtí 
četníci zastřeleni, prý stojí na rozcestích hlídky. 
Odp. jde Lici dolů šít, Zmrl. jde pryč. Odp. píše 
tata Anče. Je zamračeno. Mama plete. Já se 
dívám předkem a vidím Vodičku a Pazderku 
hlídat. Večer přišla Lici, Zmrl. prý byla zprvu 
dohukaná, ale potom ji to minulo. Prý řekla, že 
kdyby byla prohlídka, že by nás schovala 
v přístavci, večer prý to Lici ukáže. K večeři je 
zbytek polévky. O 3/4 9 h jde Lici dolů šít. 
Přišla o 1/2 11 h a Lici jde ukázat tatovi to 
místo úkrytu a tata říká, že je to tam bezpečné. 
Potom spíme.  
 
9. května 1944, úterý 99. týden.  
V 1/2 3 h vylévám kyblík. Potom spíme do 1/2 
7 h. Snídáme kávu s chlebem. Jdu se dívat 
dopředu, ale nevidím hlídky, p. Vodička jde 
sázet přísadu. Po 8 h jde Zmrl. k Anče. O 1/2 
10 h je zpět a donesla jen štryclu domácího 
chleba, prý Anča zítra přijde, včera nemohla, 
prala. Zas chtěla Zmrl. trhat zuby a Zmrl. je tak 
bláhová, že nechce. Stále prý chodí stráže, 
Zmrl. je dohukaná, na radnici jsou prý 
fotografie těch studentů, co zastřelili ty četníky. 
Byli 3 a těch četniků 2. Dnes nám dá Zmrl. zelí, 
a proto loupe tata brambory k němu. K obědu 
je prima zelí s bramborama. Odpol. se jdu 
dívat dopředu a Zmrl. u našich skoro hodinu 
vykládá. Prý jí pan Bř. řekl, že prý to studenti 
nezastřelili, to prý byli parašutisti. Prý v sobotu 
a včera byl hrozně bombardován Berlín.  



 
 
11. května 1944, čtvrtek 99. týden.  
Hned po půlnoci slyšel tatínek hodně bouchat 
na vrata, asi u 10 stavení, a podle hlasu poznal 
Oldu Béma, jak něco říká. Hned nás probudil 
a my slyšíme u hřbitova hlasy, nevíme, co to 
je. Jdu vylít kyblík a poprchává. Potom jsme 
znovu ulehli k spánku. Před 5 h ráno jde tata 
se dívat dopředu a viděl Kotlabu, jak šel 
z hlídky. Zmrl. nám o 1/2 7 h donesla kávu 
a o ničem nevěděla. Lici píše Anče. O 8 h jde 
Zmrl. k Ančí, ona prý včera nemohla přijít, prý 
byl on zde. Poslala brambory, tatovi 2 cigarety 
a sobotní noviny. Prý někdy sem přijde, kdy, to 
slíbit nemůže, že možná že prý dnes nebo 
zítra. Zmrl. říkala, že prý jsou stále hlídky, 
v noci na každé cestě 4 muži s puškou a ve 
dne 2 muži. Párám Licčin svetr, mama plete. 
K obědu je flíčková polévka, prší. Zmrl. nám 
dala do esšálku hrách a kroupy, prý dostala od 
Kubáčků trochu hrachu. On prý říkal, že už se 
blíží konec války, noviny to též říkají, je to 
blízko prasknutí. Jsme zvědavi, kdy ta Anča 
přijde. Je to od ní moc hezké, že poslala tatovi 
ty 2 cigarety.  
 
15. května 1944, pondělí 100. týden.  
V 1/2 4 h vylévám kyblík. Do 1/2 7 h spíme 
a potom donesla Zmrl. snídani, je dohukaná, 
prý celou noc nespala a on také ne, prý Kub. 
[Kuboň] řekl, že prý to s těma černýma poráž-
kama i do Tršic přijde, a Jumbo má strach, 
abychom se neprozradili. My jsme to Zmrl. 
vymlouvali. Zmrl. nám donesla 1 list 
z nedělních novin. Situace je ohromná. V Italii 
vzplanula prudká bitva, Němci píší, že je to pro 
vázání německých sil a pro odvrácení pozor-
nosti. Naši bomb. západ, příprava k invasi. 
O 10 hodině přišla Anča i s Honzičkou, je moc 
hezká. Lici jde dolů, bere jí míru, bude pro obě 
šít. Anča donesla: štryclu chleba, 10 Vlast, 5 
vel. pol. nudl. kostek, 5 novin, 3 kg mouky 
a buchtu. On je doma u ní, je nemocen. Naho-
ru nejde, nemá čas, donesla elektr. žehličku. 
Prý zas někdy večer přijde. O 11 h odešla. Lici 
má hodně na šití a mama na pletení. Anča je 
šťastná, že jí Lici šije. K obědu je zelí 
s bramborama. Odp. namotávám krajku na 
lepenku. Lici jde dolů šít, Zmrl. jde pryč. Prší 

chvílemi. Odp. čtu noviny a mama plete kal-
hotky pro J. O 1/2 11 h přišla Lici nahoru. K 
večeři je polévka kmínová se zavařenou krupi-
cí. Po 1/2 9 h jdeme spát.  
 
21. května 1944, neděle 100. týden.  
Vylévám o 3 h kyblík. Do 6 h spíme a snídáme 
kávu s cagarem. Dop. dělám Lici škatulu na 
látky. O 1/4 12 h obědváme krupicovou pol., 
guláš s bramborama. Dali jsme si ale naše 
brambory. Zmrl. nám dala 4 kusy buchty. Po-
tom donesla 1/2 pecnu chleba, Jumbo obsta-
ral. Odp. Lici šije a mama plete. Tatovi není 
dobře a zvracel samou vodu. Odp. jsme viděli 
na hřbitově pí. poštmistrovou s ním 
a s Lolinkou. Po 4 h přišla ml. Donesla zase 
buchtu. Jde o 6 h pryč. Večeříme chléb se 
sádlem. Zmrl. nám vypůjčila dnešní noviny. 
Situace je prima, v Italii Němci hodně utíkají. 
Večer jsem řekl Jumbovi o trochu tabáku, asi 
na 1 cig., on mně dal plnou skoro tabatěrku. 
Kolem 8 hodiny on přišel nahoru a vykládá do 
3/4 10 h. Potom jde pryč a jdeme spát. Tata si 
nechal uvařit "moka". Jumbo zůstane zítra 
doma, pojedou pro kůry a stahovat chvojí.  
 
23. května 1944, úterý 101. týden.  
Vylévám kyblík a do 1/2 7 h spíme. Lici jde 
dolů šít, Zmrl. jde pro prase. Já umývám teplou 
vodou nádobí. Tatovi je trochu lepší. O 1/2 11 
h přišla Lici nahoru, u Zmrl. se vážila, váží 55 
kg. Zmrl. si donesla už prase. Potom jde naku-
povat, koupila nám 8 pol. kostek. K obědu je 
strouhanková polévka, ale není dnes dobrá, 
Zmrl. ji nechala hodně připálit, tatovi obzvlášť 
nechutná. O 1 h jde Lici dolů a Zmrl. jde na 
trávu. Prý hlásil cizí rozhlas, že Angličané chtě-
li zastřelit Beneše. To je zase jedna konina. 
Odp. mama plete, tata leží, jednu chvíli prší. 
Dnes je dosti chladno. Zmrl. jde na trávu. Prý 
má pro nás schováno na zítra k obědu zelí. 
Tatovi se udělalo odpoledne zase zle 
a zvracel. Lici do 3/4 8 h šije dole, udělala 
hotové ty bílé šatečky a Zmrl. se sama nabídla 
a jde kolem 3/4 9 h k Anči do bytu. On byl tam 
a Acl. též, Anča prý jen na Zmrl. mrkla. Prý 
dnes řekla Anča ml., že zítra večer přijde. 
Jsme zvědavi, co Anča k těm šatečkám řekne, 
byly krásné.  
                          … pokračování příště 

 
 

ŽŽiivvoott  nnaaššiicchh  ppřřeeddkkůů  
 
Četba na pokračování …  
 
Hod boží vánoční 25. 12. 
Den božího narození býval považován za 
největší svátek v roce, v tento den bývaly 
v minulosti slouženy tři mše. 
Jitřní (andělská), pastýřská a hrubá. I čeládka 
šla v tento den na hrubou mši a na požehnání. 

Jitřní mše začínala o půl páté, ale již před 
čtvrtou začínali přicházet (s lucernami v rukou) 
do kostela starší farníci a věřící z přifařených 
osad, aby se posadili. Ve starém a malém 
tršickém kostele bylo již před začátkem mše k 
„umačkání“ a proto, kdo chtěl sednout, nebo 
získat dobré místo, musel si vyjít dříve. Totéž 
se opakovalo i o hrubé mši. 



Na Hod boží vánoční se nesmělo pracovat. 
Práce v tak velký svátek byla považována za 
hrubý poklesek, kdo se ho dopustil, dělal velké 
pohoršení. Toho dne vařili jen polévku, koláče 
byly od předešlého dne, ostatní jídla ohřívali. 
Ten den se neuklízelo, nezametalo, ba ani 
nestalo a neumývalo se nádobí. 
Muži ten den nechodili do hospody, ženy na 
besedu. 
Od předešlého dne muselo být přichystáno 
krmení a stlaní pro dobytek, při dojení se 
hospodyně omezovaly jen na krávy po teleti, 
jež by neudržely mléko, stelné krávy ten den 
nedojily. Odpoledne se v domácnostech 
zpívaly nábožné písně. 
 
I Hod boží vánoční se postupně měnil, ale 
přesto až do II. poloviny 20. století k němu 
neodmyslitelně patřila návštěva kostela na 
velké mši a mezi lidmi zůstalo v podvědomí, že 
se práce má omezit na minimum. Začaly se 
v tento den objevovat návštěvy příbuzných 
s přáním hezkého prožití svátků, či vycházky 
do zimní přírody. 
 
 
Svatý Štěpán 26. 12. 
Na svatého Štěpána převládala zcela jiná 
atmosféra než předešlého dne. Ten den 
dostávali čeledínové od hospodářů volno, 
protože docházelo ke změně ve službě. Takže 
i čeledín, který si nešel měnit službu a zůstával 
nadále u stejného hospodáře, měl volno a 
zpravidla pokud to čas dovolil, navštívil v tento 
den své rodiče, nebo šel do hospody, kde trávil 
celý den. Menší chlapci chodili v tento den na 
koledu. Na koledu chodíval na Štěpána ve 
starších dobách také obecní pastýř. 
 
Svátek svatého Štěpána taktéž změnil svou 
tvář, a protože je to volný den, převládají 
v současnosti opět návštěvy příbuzných, vy-

cházky do přírody, a u některých mužů návště-
va hostince. 
 
 
Silvestr 31. 12. 
Poslední den roku je zasvěcen svatému 
Silvestrovi, v tento den roku se však památka 
svatého Silvestra příliš nepřipomíná. Až do 
počátku 20. století se žádné větší akce a 
zábavy na venkově nekonaly, a tak kdo by 
navštívil během 19. století a dříve moravskou 
vesnici kolem půlnoci z 31. prosince na 1. 
ledna, našel by pokojně spící dědinu. 
Teprve na počátku 20. stol. se začal oslavovat 
konec roku zábavami v hostincích, divadelními 
představeními aj. Bujaré veselení trvalo do 
ranních hodin. Od poloviny 20. století, 
s vysíláním televize, začali mnozí dávat 
přednost sledování silvestrovských pořadů. 
 
A tak v současné době jsme svědky nejen 
sledování televize doma v teple, ale i návštěv 
různých silvestrovských zábav, domácích a 
rodinných párty, přítomnosti na ohňostrojích 
v blízkých městech, či neoficiálním setkání na 
náměstí a návsích našich obcí. K současnému 
oslavování nového roku neodmyslitelně patří 
různé dělobuchy, petardy, takže ještě dlouho 
po příchodu nového roku se ozývají rány a 
výbuchy zábavné pyrotechniky. 
V našem okolí na Silvestra vznikl před léty 
(počátkem 90. let 20. století) pěkný zvyk, 
výšlap na „Kamennou boudu“, který absolvuje 
za příznivého počasí až kolem dvou tisíc lidí. 
Setkávají se zde občané Tršic, Zákřova, 
Daskabátu, Lazníček, Velkého Újezda a 
dalších obcí.   
 
  … pokračování příště 
 
                                            Milan Mahdal 

 
 
 
 

 
 
            Římskokatolická farnost Tršice oznamuje,  
           že v sobotu 4. ledna 2014 proběhne  
 

     TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 
       Děkujeme za důvěru v naši práci a pomoc potřebným 
 

 
 
 
 
 



 
 

Kulturní komise při OÚ Tršice  
 

vás zve na výstavu 
 
 

CO UMÍME U NÁS 
 

aneb  
 

práce našich spoluobčanů 
 
 

ve dnech 14. a 15. prosince 2013 
v prostorách zámku, muzea 

 
sobota  14,00-16,00 
neděle  10,00-12,00 
              13,00-16,00 

 
 

 
 

Římskokatolická farnost Tršice Vás zve 
24. prosince ve 22,00 hodin na 

 

„Půlnoční mši“ 
 

v kostele Narození Panny Marie v Tršicích 
 
celebruje R. D. František Foltýn, tršický farář od r. 2013. 
Liturgický doprovod zajistí chrámový sbor Chorus Mari-
anus Tršice a Svatocecilský sbor a sólisté z Olomouce 
pod vedením Jana Gotwalda. 
Zazní Missa pastoralis in C boemica – Česká mše 
pastorální od Josefa Schreiera (*1718), významného 
moravského barokního skladatele a další vánoční 
skladby. 

 
25. prosince  
v 9,45 hodin  
na slavnostní mši 
Narození Páně 
 
25. prosince v době  
od 14 do 15 hodin  
na prohlídku 
„Tršických jesliček“ 

 
 

Opět se rok s rokem sešel a Vánoce pomalu 
klepou na dveře. Proto si Vás jako každoročně 

dovoluji upozornit na  
 

možnost objednávky dobrot  
na vaši vánoční tabuli. 

 

NABÍDKA 
 

    malé zákusky  …  cca 25 druhů 
    velké zákusky  …  cca 25 druhů 
    řezy a rolády  ….  v celku i krájené dorty 
    kazety s vánočním pečivem  … 200-1000g 

 

Objednat můžete  
do 12. 12. 2013. 

 
Na Vaši návštěvu se těší a sladké vánoční 

svátky Vám přeje 
 

JAN LIPNER,  
CUKRÁRNA TRŠICE, 

tel.: 608 882 834 

 
 
 

POTRAVINY ODRA VÁS ZVOU 
K PRODEJI VÁNOČNÍCH STROMKŮ, 

KTERÝ BUDE PROBÍHAT 
VE DNECH 14. – 15. 12. 2013. 

 
PRODEJ SE USKUTEČNÍ NA ZAHRÁDCE 

LETNÍ HOSPŮDKY "POD PLATANEM“ 
VŽDY OD 15 HODIN DO 18 HODIN 

 
  DÁLE BUDE MOŽNO ZAKOUPIT VÁNOČNÍ 
  DEKORACE: 

- ADVENTNÍ VĚNCE 
- SVÍCINKY 
- VĚNCE NA DVEŘE 

 
  K ZAHŘÁTÍ BUDE 

- PUNČ 
- DĚTSKÝ PUNČ 
- ČAJ 
- GROG 
- KÁVA 

 
                TĚŠÍME SE NA VÁS 
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