
 
 

 

 
 

 

 



 
 

Rozhovor s npor. Mgr. Michalem Dokoupilem, 
zástupcem vedoucího oddělení Obvodního 
oddělení Policie ČR  Velká Bystřice  
 
Za dobu své existence Tršický zpravodaj dosud nepřinesl 
žádnou zprávu o výskytu trestné činnosti a přestupkům proti 
zákonu v oblasti působnosti našeho obecního úřadu. Jako by 
nebyla. Opak je však pravdou. Proto jsem požádal o krátký 
rozhovor. npor. Mgr. Michala Dokoupila, zástupce, vedoucího 
oddělení Policie ČR ve Velké Bystřici  

 
Pane nadporučíku, kolik přestupků  a trestných činů vyšetřovala policie v loňském 
roce v Tršicích a jejich místních částech Vacanovicích, Lipňanech,  Hostkovicích, 
Přestavlkách a Zákřově ?  

 Újezdu. 

tupků 

 
Na základě vašeho dotazu bych rád seznámil občany s působností obvodního oddělení 
Policie České republiky ve Velké Bystřici, Zámecké náměstí 17, pod které v rámci působnosti 
Policie ČR obec Tršice a její místní části spadají. O bezpečnost občanů ve vaší obci se 
v současné době stará 14 policistů obvodního oddělení, kteří mimo vaši obec dohlíží i na 
ostatní části obvodu. Oblast zahrnuje území a obce kolem Velké Bystřice, cca polovinu 
Vojenského újezdu Libavá, obce kolem Sv. Kopečku u Olomouce, dále obce směrem 
Velkému
 
Jelikož obvodní oddělení  PČR ve Velké Bystřici zejména statisticky eviduje počty přestupků 
a trestných činů celkově v daném obvodu, tak pro představu uvádím následující statistické 
údaje o naší činnosti na úseku přestupkové a trestního řízení.  
 

rok počet trestných 
činů 

počet 
přes

2010             366          908 
2011             356          946  

 
Kolik přestupků  a trestných činů vyšetřovala policie v loňském roce v Tršicích a jejich 
místních částech Vacanovicích, Lipňanech,  Hostkovicích, Přestavlkách a Zákřově? 
V porovnání s předcházejícím rokem je to méně nebo více? 
 
Na základě zpracování údajů z policejních evidencí za poslední 3 roky byla zjištěna tato data 
k obci Tršice a jejich místních částí. 
 

Rok 2009 2010 2011 
Počet trestných činů   14   22   20 
Počet přestupků    21   34   30 

 
O jaké přestupky a trestné činy se jednalo? 
  
V případě výše uvedených počtu přestupků se jedná o souhrnný počet přestupků jak proti 
majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku či přestupků ve státní správě a proti 
pořádku v územní samosprávě. V uvedeném počtu však nejsou zahrnuty přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které zjišťují a řeší jak hlídky 
OO PČR Velká Bystřice, tak hlídky služby dopravní policie v Olomouci. 

 

BBiillaannccee  ppřřeessttuuppkkůů  aa  ttrreessttnnéé  ččiinnnnoossttii    
nnaa    TTrrššiicckkuu  nneejjeenn  zzaa  uuppllyynnuullýý  rrookk  

 



V případě trestných činů se jednalo převážně o majetkovou trestnou činnost a to např. vlou-
pání do rodinných domů, krádeže nafty z motorových vozidel či vloupání do jiných objektů. 

 
Od počátku devadesátých let se v ČR značně rozšířily krádeže a vandalismus na 
řbitovech. Můžete zmínit některé případy na našich hřbitovech za uplynulá léta? 

na hřbitově pohybuje málo osob, což usnadňuje pachatelům nerušeně 
áchat trestnou činnost.     

ící vloupání do samoobslužné 
rodejny  v Tršicích. Nešlo těmto případům nějak zabránit? 

měla dopustit předmětného jednání.  Vzhledem k případu, ale další 
formace nebudeme poskytovat. 

ak by naší občané mohli pomoci policii při jejich práci? 

bě pachatele nebo samotného činu a může 
řispět k jeho objasnění, je každá pomoc vítána. 

t s našimi čtenáři o nějaký zvláště zajímavý případ, který 
olicie na Tršicku šetřila? 

 průběhu roku 2010, tak po zbytek roku 2011 již k trestné činnosti tohoto druhu v této 
lokalitě nedošlo.   
 

Děkuji za rozhovor 
Miroslav Rozkošný 

 
 

h
 
Vandalismus a krádeže na hřbitovech lze posuzovat dle způsobených škod na dvě skupiny. 
V prvním případě se jedná o vandalismus pachatelů, kteří nemají zájem něco odcizit, ale jen 
způsobit škodu. Obvodní oddělení Policie ĆR ve Velké Bystřici eviduje v posledních letech 
spíše případy krádeží a to zejména kovových částí hrobů, což lze přisuzovat vyšším 
výkupním cenám ve sběrnách druhotných surovin. V rámci obce Tršice a místních části 
policie šetřila v roce 2010 dva případy krádeže měděných částí hrobů.     Trestná činnost na 
hřbitovech se velmi špatně objasňuje, jelikož umístění hřbitovů bývá mnohdy mimo obydlené 
části a zpravidla se 
p
 
Zarážející jsou také v minulosti se stále  opakuj
p
 
I přes zjištění podezřelých pachatelů u jednoho případu v roce 2011 dochází k tomuto 
nadále, kdy byla přijata preventivní patření, ale přesto již začátkem roku 2012 došlo 
opětovně k vloupání do předmětné prodejny. Šetření letošního případu vloupání do prodejny 
je na začátku, ale již lze uvést, že v rámci šetření máme poznatek směřující ke konkrétní 
osobě, která se 
in
 
J
 
Vzhledem k tomu, že znalost pachatelů je mnohdy taková, že vědomě nezanechají na místě 
činu žádné stopy, tak Policie ČR prověřuje jakýkoliv poznatek k sobě možného pachatele, 
kdy v tomto je pomoc občanů mnohdy velmi podstatná. Pokud občan byl svědkem trestné 
činnosti nebo má informace týkající se k oso
p
 
Můžete se na závěr poděli
p
 
K dotazu na zajímavý případ, který policie šetřila, uvedu případ, který se nestal na Tršicku, 
ale byl pro naše obvodní oddělení policie velmi důležitý. V roce 2010 docházelo v rámci 
komunikace R 441 mezi Velkým Újezdem směr Kozlov a dále směr Potštát k opakovaným 
vloupáním do zaparkovaných vozidel, kdy pachatel využíval toho, že se jednalo odlehlé 
neobydlené části, kde zejména v letních měsících bylo větší množství zaparkovaných 
vozidel. V roce 2010 došlo téměř k 50 případům vloupání do motorových vozidel.  I přes 
přijatá zvýšená preventivní opatření se začátkem roku 2011 podařilo hlídce zadržet ujíždějící 
vozidlo s třemi podezřelými osobami z Ostravska, které se dopustili vloupání do vozidla.  
Přestože se nepodařilo prokázat, že z jejich strany došlo i k vloupání do zbylých vozidel 
v

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rozhovor s Ing. Eduardem Gregorem. 
 

Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět.Když jsem 
nastupoval do Chmelařství Žatec 1.10.1973, pěstoval se 
chmel cca na 450 ha v okresech Olomouc, Přerov a 
Prostějov. Vrchol ploch na Moravě byl počátkem 90 let 
cca 1140 ha. Potom začíná být přebytek chmele a 
plochy se začínají snižovat, začala krize se chmelem, 
dokonce se chmel likvidoval kompostováním, přitom to 
ještě nebyla žádná krize ve světě v jiných odvětvích. 
Přehodnocením odrůdové skladby chmele na Moravě se 
chmel začal zase zvedat, jak v odbytu, tak v ceně, ale  
zlom nastal v 2009, kdy se urodilo mnohem více chmele 
než se  stačilo prodat. Nastal velký přetlak na trhu se chmele, který je v současné  době, 
bych řekl, až kritický. Pivovary méně chmelí pivo a šetří na nákladech,  kde nemají, v někte-
rých pivovarech pivo nevaří sládek, ale ekonom. Co ušetří na vstupech, to dají do reklamy 
svého výrobku, neboť ví, že konzument se dá velmi dobře ovládat právě reklamou podle sta-
rého citátu "Stokrát opakovaná lež se stává pravdou". Já jsem optimista v tom, že nakonec 
konzument dobrého moku se nenechá ovládnout. Proto si myslím, že přes všechny útrapy, 
které chmel na Moravě po dobu 150 let měl, tady bude, a přál bych všem pěstitelů chmele, 
aby vytrvali a přečkali tuto, jak bych řekl, těžkou bouři ekonomické krize. 
 

Děkuji za rozhovor. 
Připravil. M. Rozkošný 

 
 
 

 

 

OOttáázzkkaa  aa  ooddppoovvěěďď  
 

 

JJaakk  vviiddííttee  ssoouuččaassnnoosstt  aa  bbuuddoouuccnnoosstt    
ppěěssttoovváánníí  cchhmmeellee  nnaa  TTrrššiicckkuu??    

 

 

TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  22001122  
 

Letos se opět konala v naší obci (tedy 
v místních částech Tršice, Vacanovice, 
Hostkovice, Zákřov a Lipňany) již 
tradiční Tříkrálová sbírka, kterou 
vyhlašuje Katolická charita. Jak jistě 
všichni víme, výtěžek sbírky je 
věnován našim spoluobčanům, ke 
kterým je osud méně příznivý než 
k nám, tedy především opuštěným a 
nemocným, lidem bez domova. 
V průběhu Tříkrálové sbírky, která byla 
konána ve dnech 6. a 7. ledna, bylo v 
naší obci vybráno celkem 29.711 Kč. 
Mimochodem navzdory krizi více než 
loni. 
Poděkování patří organizátorovi sbírky 
v naší farnosti, panu Ing. R. Oherovi, 

všem dospělým členům doprovodu dětských koledníků, samozřejmě velký dík patří dětem, 
tedy třem králům a také těm občanům, kteří na tříkrálovou sbírku přispěli.                        
                                                                                                                                RR TZ 
 



 
 

 

 

PPoodděěkkoovváánníí  
 

 
Organizátoři „Vodění medvěda, čili masopustní obchůzky“, jež se konala v sobotu, 25. 
února 2012, děkuji všem občanům, kteří nám otevřeli, za jejich vstřícnost, bohaté pohoštění 
a finanční dary. 
Doufáme, že se vám akce líbila a těšíme se za rok na viděnou. 
Veškeré finance byly předány kulturní komisi, která je věnuje na akce pro děti (Dětský den, 
Slet čarodějnic, Vítání jara). 
Taktéž děkujeme všem účastníkům (především muzikantům) večerního posezení při 
písničce za bezvadnou náladu a zábavu. 

Ještě jednou díky. 
 

 
 

          
  

PPlleess  SSRRPPŠŠ  vv  TTrrššiiccíícchh  
 

 
Stalo se již tradicí na naší škole, že ples zahajují žáci vycházejícího ročníku slavnostní 
polonézou. Bývá to pro nás  všechny jakýmsi jejich slavnostním vstupem do společnosti 
dospělých. 

ušelo.“ 

Ten letošní ples připadl na sobotu 28. ledna 2012. Již při vstupu do sálu jste mohli cítit 
napětí, nervozitu, obavy: „Zvládneme předvést polonézu bez chybičky? Nespleteme to? Jak 
vypadáme v těch šatech, oblecích?“-to byly asi nejčastější otázky vystupujících žáků. Všichni 
potřebovali trochu uklidnění od paní učitelky Mgr. Evy Kapuciánové, která polonézu se žáky 
nacvičila.  
Ale nakonec vše dobře dopadlo, polonéza se líbila všem. 
 
A co na to ti nejdůležitější - žáci IX. třídy? 
Šárka Slováčková: „Nácvik polonézy byl vždy zábavný, stres přišel až těsně před 
vystoupením. Všichni jsme vymýšleli, co by se  mohlo stát. Byli jsme  nervózní, ale všem to 
moc sl
Tereza Závodníková: „Polonéza se nám povedla, zatančili jsme to pěkně. Holky vypadaly 
jako princezny, prostě nádhera!“ 
Jana Lenertová: „Kluci byli jako naši princové. Škoda, že ta pohádka už skončila. Tohle 
bych přála zažít všem-stát tam a být nejdůležitější postavou večera.“ 
 
Petr Šíma: „Chtěl jsem zjistit, jak vypadám v obleku. Všem to moc slušelo.“ 



Dominik Rabenseifner: Nejtěžší byl nácvik tance s mamkou, ale zvládli jsme to. Jinak to 
bylo vážně dobré.“ 
Simona Nádvorníková: „Když začal ples, měli jsme všichni trému, během tance ale tréma 
trošku opadla. Šaty se mi moc líbily, ani jsem je nechtěla vracet.“ 
Nikola Hanusová: „Byl to jeden z mých nejlepších zážitků, odtančila bych to klidně znovu. 
Jsem ráda, že jsem tančila.“ 
 
Možná si i naši „deváťáci“ uvědomili, že něco končí, něco překrásného se končí, aby každé-
ho dne se něco nového počínalo, něco překrásného (řečeno slovy básníka-J. Seiferta): 
 
„Je to jeden z našich posledních zážitků-spolu.“ 
„Nejvíc se mi líbilo, že jsme si tak trochu hráli na dospělé. Kdyby to tak bylo pořád!“ 
„Při tančení jsem si uvědomila, že tohle je asi poslední krásná věc, kterou zažívám se svou 
třídou.“ 
„Neocenitelné. Jsem rád, že jsem v této třídě.“ 
„Když si představím, že za půl roku se rozejdeme i jako třída, chce se mi brečet.“ 
       

          Mgr. Lenka Brlíková a žáci IX. třídy ZŠ Tršice 
 

 
Poděkování 

 
 Výbor SRPŠ při ZŠ Tršice děkuje paní učitelce Mgr. Evě Kapuciánové za nacvičení polo-
nézy s žáky 9. třídy, dále děkujeme všem sponzorům, rodičům a pracovníkům ZŠ, kteří při-
spěli ke zdárnému průběhu plesu SRPŠ a dětského maškarního karnevalu ve dnech 28.a 
29. ledna 2012. 
 

          
  

MMaassooppuussttnníí  kkaarrnneevvaall  
 

 
Rok uběhl jako voda a nastal opět čas masopustu. Pilně jsme si 
nacvičovali svá vystoupení, zodpovědně jsme připravili masky a 
těšili se na všemi očekávaný čtvrtek. Ráno bylo ve znamení 
posledních zkoušek a kontroly kostýmů. Pak už jsme se po 
svačině sešli v naší vyzdobené herně a zábavné dopoledne 
mohlo začít.  
 
Masopustní veselí zahájili žáci druhé třídy. Jejich nádherně 
sehrané vodění medvěda bude nezapomenutelné. Prvňáčci 
tradičně přidali ke svému kostýmu vlastnoručně vyrobenou masku 
a tentokrát kočičí tanec. Velmi pěkné vystoupení předvedla 
děvčata ze čtvrté třídy – šavlový tanec s nádechem mažoretek 



nám čtvrťačky zatancovaly opravdu s chutí a elánem sobě vlastním. Část věnovanou tradi-
cím uzavřeli třeťáci pochováváním basy. Dokonale vážně prošli „pohřebním průvodem“ a 
skvěle sehráli celý smuteční obřad. Za krásné scénky nás páťáci odměnili výtečnými jedno-
hubkami a vlastnoručně vyrobenou (a ve školní jídelně upečenou) jablečno – ořechovou 
buchtou. Mňam! 
 
Pak už následovaly soutěže – tanec s koštětem, klobouková a nejvíce se líbily soutěže autí-
ček. 
Také jsme úspěšně zvládli vyhodnocení masek. Každá třída vybírala tři nejlepší mezi o rok 
staršími žáky. Všichni vítězové obdrželi krásný diplom a dárek. 
Společně jsme si užili diskotéku a oblíbený „ptačí tanec“, přidaly se i naše paní učitelky. 
Na závěr jsme slupli bonbónky z řetězu, připraveného dětmi z výtvarného kroužku, kteří se 
postarali i o výzdobu oken. 
 
Masopustní radovánky byly fajn.  
                  
                                                                                       Mgr. Alena Slámová 
                                                                                             učitelka 3. třídy ZŠ Tršice 
 

 
 
 

          
  

KKaaššppáárrkkůůvv  ssvvěětt  vv  TTrrššiiccíícchh  
 

 
 
Ve čtvrtek 9. 2. 2012 nás navštívili dva herci 
z Opavy, aby nám ukázali svou novou po-
hádku , kde hlavní roli hraje Kašpárek. A 
nebyl na to sám. Společně s ním jsme mohli 
vidět i další krásné loutky jako třeba kouzel-
níka, Honzu a čerta Bandasku, který měl 
pohyblivý i ocásek.  
Když v pohádce dobro zvítězilo nad zlem a 
Kašpárek zachránil princeznu před peklem, 
mohly se děti podívat na loutky zblízka a 
zeptat se na to, co nás zajímá. Tak teď 
víme, jak byl starý Kašpárek, kolik stojí jeho 
výroba peněz i času  a že se takovým 
loutkám říká marionety. 
Zazvonil zvonec a Kašpárek odjel potěšit další děti. 
Ale možná k nám zase brzy doveze novou pohádku. 
                                     Vanda Fabiánová, uč.5. třídy 
 

          



  

ZZááppiiss  pprrvvňňááččkkůů  
 

 
 
Leden se přehoupl do své druhé poloviny a nastal čas zápisů do 1. ročníků. Také u nás 
v Tršicích jsme se na zápis a nové „školáky“ pečlivě připravovali. Samotnému zápisu 
předcházel již tradiční Den otevřených dveří , kterého opět využili někteří rodiče k návštěvě 
školy i vyučovacích hodin. Kromě rodičů a prarodičů do školy zavítali i samotní budoucí 
školáci z MŠ Suchonice. Přivítali je  kamarádi  z prvního ročníku, ukázali jim své nabyté 
vědomosti, dovednosti a zahráli jim pohádku O řepě.  

 

ráce.   

 
     Samotný zápis se konal v pátek 20. ledna,  v době  od 13.00 do 18.00 hodin. Jako každý 
rok jsme pro děti připravili úkoly, které prověřily jejich školní zralost a připravenost. Na 
pohádkovou trasu naší školou vyrazilo  23 dětí, které pomáhaly zachraňovat princeznu před 
zlým drakem, navlékat korále a zdobit vodníkům vrbičku. Po praktických – motorických 
úkolech následovalo povídání s paní učitelkou. Prověřovaly se barvy, geometrické tvary,  
číslice a celková připravenost. Po splnění všech úkolů byly děti za své výkony odměněny 
sladkostmi a dárečkem, který pro ně připravily  děti ze školní družiny. A nezapomněli jsme 
ani na rodiče. Informovali jsme je  o  stavu připravenosti jejich dítěte a krátkou brožurkou 
jsme jim představili školu, ve které budou jejich děti trávit svá školní léta.  Kladná hodnocení 
a spokojenost rodičů  byla pro nás odměnou a  povzbuzením do další p
 
                                                                                                                Mgr. Eva Žundálková 
                                                                                                                           učitelka ZŠ Tršice 
 

 
 
Poděkování si zaslouží i starší školáci v rolích pohádkových postav. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

CCoo  jjee  ttoo  KKAASSTTRR  
 

Možná jste už toto podivné slovo slyšeli, možná potkáváte skupinu rozesmátých lidí s 
baťůžky, možná jste něco zaslechli o vydařeném šplouchání se v maďarských lázních, nebo 
možná jste nic z tohoto nezpozorovali, neslyšeli, o ničem takovém nečetli. Tak čtěte: 
 V loňském roce vznikl Klub aktivních seniorů Tršice. Odtud tedy vysvětlení 
zkratkového slova v nadpisu. Jeho předsedkyní a zároveň nejaktivnější členkou se stala paní 
Miloslava Minářová, kolem ní se zformoval výbor dalších akčních lidí:  Olga Grégrová, Marta 
Šímová, Božena Weberová, Ludmila Padúchová. K dnešnímu dni má klub 40 členů. 
 A pak to vypuklo! Jedna akce zajímavější než druhá, jedna navštěvovanější než ta 
předcházející. Mezi ty nejpodařenější patří opakovaná návštěva maďarských lázní 
Mosonmagyáróvár, kde jsme si užili v nejrůznějších bazénech a přilehlých „bufetíčkách“. 
Několikrát jsme putovali s baťůžkem na zádech po okolí Tršic, a to i do vzdálenějších částí 
(Velký Týnec). Mnozí z nás se obstojně naučili hrát bowling a už se těšíme, až uspořádáme 
nějaký turnaj, ve kterém se ukáže kdo s koho. Zatím si můžete myslet, že jenom sportujeme, 
ale kdepak! 
 Máme i velmi kulturní zájmy – prožili jsme bezvadný večer s přerovskou country 
kapelou v tršické hospodě Za Vodou, navštívili Čechy pod Kosířem, prohlédli si muzeum 
kočárů a zhlédli jsme zatím jedno představení v olomouckém divadle s názvem Černá 
komedie. Píšu zatím, protože máme v plánu už v dubnu navštívit opět divadlo v Olomouci. 
 Nezanedbáváme ani posezení u vínka a u něčeho, co povzbudí naše chuťové buňky. 
Jen namátkou vzpomínáme na parádní předvánoční akci v Pekle nebo na výborné grilované 
vepřové v jezdeckém areálu. Využili jsme i pohostinnosti našich myslivců a pochutnali si v 
jejich prostorách na špekáčcích. Většinou jsme se tak odměnili za nějaký výšlap. 
 Už brzy se budeme moci scházet v klubovně, kterou nám nabídla naše paní 
starostka. Vymalujeme, zařídíme, uklidíme a budeme mít svoje místo na schůzky, 
přednášky, posezení. 

í ? 

 A kolik toho na nás letos čeká!!!!!! Společné vycházky, divadlo, vinný sklípek, termální 
lázně atd.A kdo se bude chtít počítačově vzdělávat, bude v rámci KASTRu navštěvovat 
počítačový kurs. No, řekněte, že se to slovo aktivní k nám docela hod
  
         Inez Šindlerová 
 

          
  

ZZ  ppaamměěttíí  rroollnnííkkaa  aa  ssttaarroossttyy  TTrrššiicc  JJaarroossllaavvaa  BBéémmaa  
nnaa    II..  ssvvěěttoovvoouu  vváállkkuu  

 
 
Část IV. :   Zatčena byla i dcera hospodského z Vacanovic  
 
Zatím se válka rozzuřila na všech světo-
vých frontách. Naši lidé z Tršic byli zpo-
čátku všichni na ruské frontě a po vypuk-
nutí války s Itálií byli hodně 
přemísťováni na tuto frontu: Několik hlav-
ně starších vojáků bylo v Albánii, kteří si 
odtud přivezli malárii (Ulica, Holiš a spol.). 
Jakub Kiml byl s tureckou armádou v Malé 
Asii, kde čelil anglické armádě z Egypta. 
Turecké vojsko bylo zase přemisťováno k 
nám. Tak byly oddíly tureckého vojska ve 
Valašském Meziříčí, Brně, Broumově a 
jinde. Naše české pluky byly přemísťovány 

do Maďarska a Haliče. Maďaři a Poláci 
zase k nám. Náš Hanácký pluk č. 54 bylo 
přeložen z Olomouce do Sanoku v Haliči. 
V Olomouci, v Přerově a Hranicích byly 
zase pluky polské. Čas od času přišla 
zpráva, že některý náš příslušník padl ne-
bo byl raněn. Rodiče se strachovali o sy-
ny. Mnohdy se odehrávaly srdcervoucí 
scény po dojití takové zprávy. Tak Maštalíř 
Baltazar, mladý odvedený zdejší tesař byl 
v ruském zajetí na Sibiři v Omsku. Odtud 
přišel na úřad obecní od jeho kamaráda 
lístek polní pošty se sdělením, že "válečný 



zajatec Maštalíř Baltazar, pocházející z 
Tršic u Olomouce náhle v zajetí zemřel. 
Tato poslední tři slova byla ale cenzurou 
(asi ruskou) silně zaškrtána inkoustovou 
tužkou. Mladá jeho žena, když v obecní 
kanceláři slyšela ono sdělení,svalila se na 
zem, rvala si vlasy a zdálo se, že se pomi-
ne smysly. 
Takových scén se během války odehrálo 
mnoho. Na obecní úřad také přišel tele-
gram tohoto znění: "Četař Štajgr Stanislav 
dnes na tyfus zemřel, uvědomte rodinu. 
Vojenská epidemická stanice ve 
Wadovicích". Jaké bylo zděšení u nic ne-
tušící manželky, možno si představit.  
Zatím nastala nová fáze, prvně na frontě 
ruské. Naši lidé počali přebíhat nebo 
se nechali schválně zajmout od Rusů. To 
už byl počátek organizovaného odboje a 
tvoření se legií v Rusku na podnět našeho 
nynějšího milovaného prezidenta T. G. 
Masaryka. Když bylo rakouským velením 
toto zjištěno, nastala ostrá perzekuce 
českého lidu a sta lidí vězelo v žalářích. 
Třeba pro nepatrná provinění. Mnozí to 
zaplatili i smrtí. Válečný soud byl umístěn 
v Moravské Ostravě a měl plné ruce prá-
ce. Tam byli také náhlým soudem odsou-
zeni a zastřeleni Slavomír Kratochvíl, so-
kolský činovník z Přerova a z Prostějova 
krejčovský mistr Kotek, a sice pro rozšiřo-
vání ruských letáků. Naši čelní národní 
politikové Dr. Kramář,Klofáč, Machar, Čer-
vinka, byli uvězněni a posléze k smrti pro-
vazem odsouzeni.Mezi těmito byl také 
Josef Zamazal, rodák z Malých Prosenic, 
tehdy účetní sladovny v Brodku. Sebe-
menší národní projev byl potlačován a vše 
co bylo v národních barvách bylo odstra-
ňováno (i pivní sklenice s národními triko-
lórami v hostincích). Obrazy korunovač-
ních českých klenotů a jiné význačnější 
z českých dějin musely být z veřejných 
místností odstraněny. Zvláště horlivě po 
těchto věcech pátral a je nechával odstra-
ňovat okresní četnický strážmistr 
Blaschke, a také proto byl po převratu 
ihned svého místa zbaven. Z blízkých Va-
canovic byla zatčena a v Moravské Ostra-
vě vězněna a souzena dcera tamního hos-
tinského, Božena Pospíšilová. Celé její 
provinění bylo toto. V hostinské místnosti 
něco šila na šicím stroji, když přišel do 
místnosti host, nějaký obchodník s dobyt-
kem,tázal se jí co to šije. Odpověděla s 
úsměvem, že prapor. Na jeho otázku, 
k čemu prapor, řekla, že zda-li neví, že 
rakouská pevnost v Haliči Premyšl padla. 
Na udání onoho obchodníka byla tato za-

tčena a do Moravské Ostravy odvezena, 
kdež byla asi dva měsíce ve vyšetřovací 
vazbě a pak byla propuštěna. Vymluvila 
se, že mínila prapor smuteční, černý a 
nikoliv oslavný. Já jako starosta obce byl 
jsem povolán s Aloisem Zbořilem, rolnic-
kým synem, před vojenský soud do Brna a 
sice proto, že prý jsem mu řekl, že nemá 
jíti k odvodu (třídění), a proto se nedosta-
vil. Byl zřejmě neschopný (zkřivení páte-
ře). Proto jsem mu řekl, aby nechodil a u 
soudu jsem se vymluvil, že jsem vyhlášce 
dobře nerozuměl. K onomu třídění se měli 
dostaviti bez rozdílu všichni i zřejmě ne-
schopní. Stáli jsme oba před vojenským 
tribunálem a pan auditor na nás hodně 
ostře "bekal", ale pak nás oba osvobodili a 
mě ještě jízdné dráhou do Brna zaplatili. 
Obecnímu úřadu přišlo prvé úřední sdělení 
o učiteli zdejším p. Metoděli Vaculíkovi v 
němž bylo sdělováno, že se dopustil vele-
zrady a že se mu jeho veškerý majetek 
zabavuje a propadá ve prospěch státu. 
Později přišlo takových sdělení ještě něko-
lik. Na frontě italské začalo přebíhání a 
tvoření legii. V Itálii organizoval odboj M. 
R. Štefánik, později náš první ministr ná-
rodní obrany, který pak tragickým pádem 
letadla u Bratislavy zahynul. Některý voják 
donesl z italské fronty leták, který byl sha-
zován do posic rakouské armády z ital-
ských letadel. Jest tohoto znění:"Čechové 
a Slováci ! Císař rakouský, jenž národu 
našemu upírá právo na svobodný život a 
volný rozvoj, znova dává rozkaz, abyste šli 
kupředu, abyste pro jeho slávu a moc pro-
lévali krev a obětovali své životy. Máte 
napadnouti a rdousiti Italy naše spojence, 
přátele a bratry. Nejen my, i národ doma v 
Praze v minulých dnech schválil a uzavřel 
spojeneckou smlouvu s národem italským, 
jenž pamětliv vznešených ideálů své histo-
rie uznal i naši svobodu a samostatnost."  
 
Dodatek Jaroslava Béma 
Od dodání dobytka jatečního obec 
osvobozena nebyla, protože náš politický 
okres byl pojat do válečného pásma a 
dobytek se musel dodávat hned brzy po 
mobilizaci. 
V okresích, které nebyly pojaty do 
válečného pásma, začalo se s rekvizicemi 
mnohem později. Tak obec dostala 
nařízení asi koncem září dodat čtyřicet 
kusů hovězího dobytka do Hranic. Toto 
nařízení pak bylo změněno a sice dobytek 
se dodával do Lipníka. 
Vzhledem ke katastrofální povodni 6. srp-
na 1914 byli jsme (naše obec) ušetřeni 



dodáni přípřeže na ruskou frontu. Zato ale 
museli jsme denně šest potahů poskytova-
ti za nepatrnou náhradu při stavbě vojen-
ských nemocničních baráků v 
Lipníku, což trvalo přes celou zimu. Pota-
hy se tam posílaly střídavě vždy na týden. 
Mezi koňmi tam vypukla nakažlivá plícní 
choroba na níž uhynulo asi pět koní za 
něž se žádná náhrada nedostala. Násled-
kem toho, že jsme byli pojati do válečného 
pásma, musely se všechny zbraně ode-

tyto tam zavezl dne 6. srpna v den velké 
povodně mlynář Karel Bém (Prostřední 
mlýn). Když přijel k večeru domů, tak do 
mlýna se nemohl dostat pro spousty vod, 
které se valily protrženými hrázemi rybníka 
z obou stran kolem mlýna.  připravil Miro-
slav Rozkošný 

vzdati u okresního hejtmanství. Zbraně 
 

          

 
Pokračování v příštím vydání  

 
připravil Miroslav Rozkošný
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Po přestávce, kterou si vynutila I. světová 
válka,  v Tršicích  opět ožilo pořádání 
plesů. V obci bylo několik společenských 
organizací: Sbor dobrovolných hasičů, 
Tělocvičná jednota Sokol, Občanská 
beseda, Řemeslnický spolek a jiné. Plesy 
těchto spolků bývaly důležitou 
společenskou událostí. Významný  a 
občany hojně podporovaný býval hasičský 
ples. Největší ohlas však měly plesy 
sokolské.  Každoročně se konaly ve staré 
Radnici, kterou pořadatelé vyzdobili s 
použitím smrkových větviček a také upletli 
věncoví okrášlené barevnými pentlemi. 
Dokud v Tršicích bydlel sochař, člen a 
cvičenec Sokola Čeněk Palík, vždy 
vyzdobil humornými kresbami horní část 
průčelí pod klenutým stropem sálu. 
Uprostřed jeho kreseb býval zdaleka 
čitelný, ozdobným písmem provedený 
taneční pořádek. Do programu každého 
sokolského plesu byla zařazena Moravská 
beseda. Tento tanec nikdy nesměl 
chybět, taková už to byla tradice. Na 
jednom plese, někdy ve dvacátých letech, 
se tančila i Národní čtverylka, kterou 

osti pro pořádání různých akcí a všechny 
lesy, pořádané tršickými spolky doznaly 

e dlouho v Tršicích  vzpomínalo. 

o mumraji 
ývala pro mladé přiměřeně temperament-

olik o plesích v Tršicích za I. republiky a 
krátce po II. sv

upravil Miroslav Rozkošný 
 

 
 

 
          

nacvičili mladší cvičenci Sokola. Škoda 
jen, že nelze už uvésti autora tohoto 
tance. 
V roce 1932 byla dostavěna budova nové 
Radnice s velkým sálem, jevištěm, přísá-
lím a galerií. Tím se naskytly nové mož-

vyšší úrovně, jistého lesku a také větší 
návštěvnosti. Mezi plesy pořádanými ve 
třicátých létech vynikaly sokolské šibřinky. 
To bývaly maškarní bály s průvodem ma-
sek a s nacvičenou vstupní scénkou. Ráz 
šibřinek byl vyznačen na pozván-
kách. Zněl například  Jako ve filmu, nebo 
Proč bychom se netěšili a podobně. Ně-
které pozvánky na ples zdobila kresba 
tršického rodáka Dr. Vojty Zdařila a text 
pozvánky často obohatil svými verši autor 
této vzpomínky. Vzpomínám si na krásnou 
vstupní scénu, kterou předvedli 

n
p

 pořadatelé na šibřinkách rázu Z pohádky 
do pohádky. Scénka se jmenovala  
U dvora krále Jasnovida. Děj scénky byl 
jednoduchý. Král a královna, které 
představovali Fr. Zlámal a M. Welclová, 
usedli za stůl a osm děvčat v rokokových 
krojích zatančilo půvabný menuet. Na tyto 
šibřinky s
Scénku nacvičila náčelnice Sokola  Marie 
Nitková. 
Hokejový oddíl Sokola pořádával 
samostatný maškarní mumraj, který byl 
spíš pro mladší. Zábava na tomt
b
ní, oblíbená a hojně navštěvovaná. 
 
T

ětové válce.          
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V roce 1934 jsem začala chodit do školy, a 
to do Penčic, kam naše Zábeštní Lhota 
patří do farnosti. Když jsme byli páťáci, 
ptala se nás paní učitelka, který tatínek šel 
na vojnu. Bylo nás několik, kteří se 
přihlásili. Tenkrát byla mobilizace a zlé 
časy nastaly pro český lid. V září roku 
1939 jsem začala se svými spolužáky 
chodit do měšťanské školy v Tršicích. Ze 
Lhoty jsme vyšli v 7,00 hodin, postačili 
obejít potoky, v zimě postavit panáky ve 
sněhu a na 8,00 hodin jsme byli ve škole. 
Od Penčic k Tršicím bylo veselo, chodily 
nás malé nebo větší skupinky ze tří 
vesnic. Počítala jsem, bylo nás kolem 
čtyřiceti, a to ti nejstarší jezdili na kolech. 

ni 

vysloužila za oba roky dobré vysvědčení. 

V šesté třídě jsme dostaly mnoho spolu-
žaček, a protože nás byl velký počet, měly 
jsme třídu v kreslírně. Byla to opravdu vel-
ká místnost, na bocích byly dřevěné bedny 
a do těch se ukládala rýsovací a kreslící 
prkna. Naše třídní učitelka nás měla mimo 
jiné i z tělocviku a pamatuji se, že po hodi-
ně při pochodu tělocvičnou jsme zpívaly 
píseň "Louka, černý les". V její druhé sloce 
se zpívá: "Oráč na poli, svými mozoly, pro 
všechny chléb vyorává, z jeho roboty, ros-
tou životy a proto chce jen svá práva. Z 
Čech, Slezska, Moravy, z Prahy do Ostra-
vy, my všichni krev stejnou máme, pro 
svou rodnou zem, obě´t přinesem a i tu 
krev rádi dáme." Později jsem uvažovala, 
že v době okupace, zpívat takovou píseň, 
to byla velká odvaha od paní učitelky Bitt-
nerové. V té době byl ředitelem školy pan 
učitel Kostruh a jeho dcera byla naší spo-
lužačkou. Učili nás pan učitel Jiříček, 
Medvědík, Zedník, Bilík, Vodička, Vašíček, 
Jakwert a pan učitel Švarc. Na toho nejvíc 
vzpomínám, na jeho kouzelné housličky a 
písně, které s naší třídou nacvičoval čtyř-
hlasně. Z učitelek nás vyučovaly paní uči-
telky Řehulová, Vašíčková, Vodičková a 
paní učitelka Mačáková. Ta byla pro nás 
učitelský vzor s vlasy vždy pečlivě uprave-
nými a nikdy jsem ji neviděla bez bílého 
límečku. Když se postavila na stupínek, 
tak pro mne byla někdo. Paní učitelka Ma-
čáková byla ve druhé a třetí třídě měšťan-
ské školy naše třídní. Pamatuji se, že ve 
druhé třídě nám dala zkušební diktát a 
podle výsledků nás rozdělila v hodinách 

češtiny na dvě skupiny, to proto, aby lepší 
část dostávala těžší diktáty a měla tak 
možnost si více prohloubit znalosti české-
ho jazyka. 
V té době odešel do penze ředitel školy 
pan učitel Kostruh a na jeho místo 
nastoupil pan učitel Bilík. Zdál se mi vždy 
takový zakřiknutý, starostlivý, ale zřejmě 
proto, že byla to taková nedobrá válečná 
doba. Vzpomínám si, že jsme jednou ráno 
před vyučováním přišly do třídy a na lavici 
naříkala spolužačka Milada, protože 
gestapo zatklo jejího strýčka a Milada se 
strachovala také o otce, který byl 
strážmistrem tršické četnické stanice. 
Náčelníkem byl zase tatínek spolužačky 
Jiřiny. Tenkrát se v Tršicích odehrávala 
tuze nebezpečná "hra" s ukrýváním Židů a 
oni oba o tom věděli. 
 Ve škole jsme nacvičovali úniky ze tříd při 
náletovém poplachu. A ještě jedna 
vzpomínka na tuto nebezpečnou dobu. V 
naší třídě stál klavír a mívaly tam výuku 
děti z hudební školy. Paní učitelka tenkrát 
dovolila a děvčata nám zahrála známé 
skladby. To bylo pohlazení. Tak nám 
ubíhala školní léta v Tršicích a probíhaly 
události příjemné i trudnější, ale stejně se 
mi zdálo, že v té době se cítili všich
nějak ušlápnutí. 
Povinnou školní docházku jsem skončila v 
roce 1943. Tatínek tenkrát pracoval mimo 
domov a celý týden dojížděl, a tak rodiče 
rozhodli, že budu s maminkou hospodařit. 
Byla možnost navštěvovat jednou týdně 
Hospodářsko-chmelařskou školu v Trši-
cích. Tenkrát se nazývala Lidová škola 
zemědělská a měla plnit účel jako pokra-
čovací škola učňů různých profesí. Od září 
jsem tuto školu navštěvovala a výuka v ní 
mě velice zaujala, protože jsem v země-
dělství žila, bavila mne všechna práce na 
poli a žít s přírodou, to byl pro mne dar. 
Naše školní docházka byla ve druhém 
ročníku narušena květnovými událostmi v 
roce 1945, kdy ve škole byli ubytováni 
vojáci. My jsme do školy nechodili a já 
jsem s Libou z hospody jezdila na kolech. 
Ve zdraví jsme školu dochodily až do 
prázdnin a já na Hospodářsko-
chmelařskou školu v Tršicích velice ráda 
vzpomínám. Aby ne, když jsem si 



žila za oba roky dobré vysvědčení. Ale po 
škole už pro mne skončily výšlapy. Zabý-
vala jsem se prací na zahradě, na poli, ve 
chlévě a také ruční prací. Když jsem se 
ráno vyspala, venku bylo všechno orose-

Tenkrát jsem si vždy říkala, že na světě je 
krásně. 
                                                                    
                         
                    Z pamětí M. Zavadilové  
                        vybral Miroslav Rozkošný né, od slunce usměvavé a ptáci zpívali. 

 
 

 
 
 
 
 

DDeennííkk  OOttttoo  WWoollffaa        
 
Četba na pokračování … 
 

27. září 1943, pondělí 67. týden 
Přes potok jdeme do lesa a Lici dala zase 
tatovi obklad a jíme polévku bramb. Spíme 
do 10 h a jíme studené suché brambory. 
Potom jdeme na plácek a jsme pár hodin 
tam, ale musíme jít zase do úkrytu pod 
duchny, abychom se trochu ohřáli, je nám 
zima. Večeře asi je suchý chléb, už nám 
chléb úplně došel. O 1/2 8 h jdeme do 
boudy a je tam jen chléb. Sl. píše, 
abychom mu vrátili ty pytle, co v nich 
máme brambory. Počká si. Ohledně těch 
kamínek napsal, ten vařič jste ale opravdu 
zřídili. 
 
3. října 1943, neděle 67. týden 
V 10 h jsme vzhůru a já předělávám 
brambory, abychom mohli vrátit Sl. tu kač-
ku. Jíme suchý chléb. K poledni se modlí-

me. Tata jde na hřiby a našel 2. Jíme 
chléb a syrečky. Je vyjasněno. Situace je, 
jak se zdá, výborná. Mluvil Masaryk a vy-
bízel český národ, aby pomáhali Židům, a 
končil svoji řeč: Dobrou noc a Židům lepší 
nový rok. Četl jsem to i X, ale on je někdy 
potrhlý švec. Jsme na plácku a chodí pá-
rečky. Večeříme suchý chléb. O 1/2 8 h 
jdeme do boudy a Sl. tam vůbec nebyl, i 
naše lístečky tam jsou. Jdu otrhat pár rů-
žových rajčat a pár kedlubnů a jdeme do 
lesa. Lehli jsme si ke spánku.  
8. října 1943, pátek 68. týden 
Ulehli jsme ke spánku a do 11 h spíme a 
modlíme se. Chleba moc nemáme, a proto 
jíme omezený kousek chleba se sádlem. 
Jsme na plácku a chodí houbaři, takže 
utíkáme se schovat. Čekáme na X, má 
donést tatovi cigarety. O 1/2 4 h jdu do 
úkrytu a ohřívám s Lici nad zápalkama 



hrnec karfiolové polévky s knedlíčkama. 
Podařilo se nám to dosti ohřát a jíme po-
lévku a chléb a každý 1 vejce. O 1/2 6 h 
se modlíme Kol Nidre a tím jsme zahájili 
Jom-Kipur. Ostatní modlitby se domodlíme 
v boudě. O 1/2 7 h jdeme do boudy a 
modlíme se. Potraviny jsou už v boudě, a 
sice: 8 kg chleba, asi 1/2 kg vuřtu, 5 ciga-
ret a noviny. Zvlášť rádi jsme tomu vuřtu a 
cigaretám, neboť X, tlučhuba, nepřišel. 
Situace je výborná, v Itálii i v Rusku. O 10 
h jdeme společně do lesa. Nemusíme va-
řit.  
 
13. října 1943, středa 69. týden 
Jíme karfiol. polévku, zelí a brambory s 
gulášem a spíme do 11 h. Jíme chléb 
suchý. Jdeme trochu na plácek a stále se 
courají hřibaři. Pak přišel X s 
Columbusem. Je to docela příjemný 
člověk, na ševce nevypadá. Jde brzy pryč. 
Jíme zase suchý chléb a modlíme se, je 
Erév Sukkot. Jdeme do boudy a je tam 
chléb, živa, sirky a noviny. Pijeme hořkou 
bílou kávu. Já jsem si donesl z lesa mech 
a obecpal střechu u boudy, aby netáhlo. 
Naši jdou o 11 h do lesa. Vaříme karf. 
polévku, brambory a ohříváme zelí s 
gulášem. O 1/2 3 h jdeme za 
achmouleného počasí do lesa. 

 hotovi a jdeme lesem kolem 
. domů, neprší. 

ení jídlo moc 
orké. Je pěkně, není bláto. 

 my o 1/2 12 h. Mračí se a je úplně 

ování. Vaříme karf. 
olévku. Naši jdou do lesa kolem 10 h a já 

. 

z
 
15. října 1943, pátek 69. týden 
V lese jíme karf. polévku a zelí s bramb. a 
gulášek a spím do 10 h a jíme suchý 
chléb. Pak se modlíme. Stromy byly 
zmrzlé a teď roztávaly a jsou úplně mokré. 
Ani na plácek nemůžeme jít. Odpol. je 
hon. Střelci jsou v údolí a hledají bažanta 
střeleného. Střílí Zlámal, nadlesní, 
Dokoupil a jakýsi adjunkti. Též u Gandiho 
v malinách honili. Jíme suchý chléb. Prší, 
a proto jdu dnes já a tata vařit, neboť je 
mokro a nemáme obuv. V boudě je jen 
chléb. Sl. píše, že boudu připraví až příští 
týden v úterý, dříve nemá čas. Vaříme 
gulášovou polévku a brambory s cibulkou. 
O 12 h jsme
F
 
16. října 1943, sobota 69. týden 
V lese jíme polévku a brambory s cibulkou 
a lehli jsme si ke spánku. Spíme do 10 h a 
modlíme se. Jíme suchý chléb. Odpoledne 
zase honí a střílí. Jsme jak na trní. Je za-
mračeno. K večeři je opět suchý chléb. O 
6 h jdu já s tatou vařit a jdeme přes potok. 
Od hájovny jede auto osobní, možná že je 
to ten Wieland. V boudě jsou pecny chle-
ba, sůl, kmín a paprika. Sl. píše, že ještě 

týden nebude tata kouřit, že prý Sl. též 
nekouří. Dále píše, že Záporoží padlo, 
Krym je odříznutý a Gomel a Kyjev hoří. 
Sušíme nad vařičem, totiž tatínek suší 
hříbky a o 3/4 10 h jdu k X. On se prý u 
Orla pokusí dostat v pondělí trafiku. Vaří-
me polévku a pár brambor. Vypil jsem s 
tatínkem 2x kávu. Ten nový hajný už na-
stoupil, jmenuje se Majtner. O 1/2 2 h 
jdeme kolem F., ale Amerikou do lesa. 
Vařič nám praskl, a proto n
h
 
17. října 1943, neděle 69. týden 
Po snězení polévky a brambor spíme do 
1/2 10 h a modlíme se. Jíme suchý chléb. 
Ráno byli zase 2 lidé na hřibech. Jsme s 
tátou do 12 h na plácku a jíme pak chléb 
se zeleným rajčetem. Sl. nám ani ty 
rajčata nepošle. Odp. do 3 h ležíme. K 
večeru jdou jakési ženské a ta jedna 
volala, že už přišla na 5 hromad lidských 
hoven, jako kdyby prý zde někdo bydlel, 
myslím ti parašutisté. Jíme suchý chléb. O 
6 h jdeme do boudy. Náš lístek je v boudě 
nedotčený. Vaříme si 2x polévku a mimo 
toho pijeme kávu. Vyřezal jsem si 12 
malých karfiolů. Naši jdou o 1/4 11 h domů 
a
teplo,11 st.C. 
 
18. října 1943, pondělí 70. týden 
Jíme karfiolovou polévku a spíme do 1/2 
10 h a jíme suchý chléb a modlíme se. 
Jdeme na plácek. K obědu je suchý chléb. 
Odpol. spíme do 1/4 3 h. Slyšíme jít školu 
na hřiby na mýtinu. O 1/4 4 h přišel X. 
Cigarety nedonesl, až v pátek máme si pro 
ně k nim přijít. Byl jakýsi ospalý, asi že po 
včerejší opici. Dal tatínkovi 2 malé špačky. 
Snad se budeme už zítra stěhovati. Jen 
aby nám do toho nepršelo. Je jakési 
nejisté počasí. Situace je výborná. Rusi 
houfně postupují, Angličani dobyli město 
Volturno a obsadili Azory. O 1/4 7 h jdeme 
do boudy a Sl. píše, abychom se na zítra 
připravili ke stěh
p
s Lici jdeme o 3/4 12 h. Mračí se
 
19. října 1943, úterý 70. týden 
Po jídle, tj. o 1 h, uleháme ke spánku a do 
1/2 6 h spíme. Pak jsme se dali do rozdě-
lávání střech. Neseme si hůlky na okraj 
lesa a odtamtud je já odnáším ke Gandi-
jům na louku. Narazil jsem na to děvče od 
Březinů (co bydlí se Segedem), ale nepo-
znala mě. Též jsem se musel schovat před 
chlapama, ale šťastně jsem tam všechno 



odnesl. Pak balíme. Jíme suchý chléb a 
modlíme se. Kolem 1/2 1 h slyšíme zase 
ty 2 Přerováky (Miškaře a Domesa) a cho-
dí po lese a až u stánku byli a viděli Licku 
a ten Domes řekl a to jste vy. Vtom jsem 
přišel k nim já a povídám. Tak co, rostou, 
rostou. Bavil jsem se s nimi asi 10 minut, 
chtěli po mně, abych jim prodal ten hřib, 
co tata našel, řekl jsem, že ano, ale za 
cigarety. Ukazoval mně, že kouří waldma-
istr. Pak jsem se odporoučel a šel. Chtěli, 
abych šel jim ukázat, kde rostou hřiby, řekl 
jsem jim, že mám hlad a spěchám domů. 
Na Licku zapomněli. Odpol. přišel X se na 
nás podívati. V pátek máme přijít pro ciga-
rety. Jíme suchý chléb a o 1/2 6 h nesem 
věci na plácek. O 6 h jdeme s nákladem, 
já nesu brambory a malý batoh a aktovku 
a Licčinu kabelu. Lici peřiny. V boudě jsou 
jen nařezány desky, a to pod psa uřezány. 
Sl. píše, že za chvíli přijde se slámou. Tata 
zůstal v boudě a já, mama a Lici jdeme 
zase do lesa. Neseme: já kačku, Lici deky 
a mama 2 kabele. Vzali jsme u studánky 
vodu. Sl. zde ještě s tou slámou nebyl. 
Potřetí jdu já a mama a bereme lepenku, 
kabelu a desku s aluminiem. Sl. zde stále 
nebyl, a proto jsme dali věci dole a sedli 
nahoru. Sl. již nepřišel. Jdu na drenáž pro 
odu. Stěhovali jsme se přes potok. Skou-

esky.¨ 

evnitř vypáčil hašpu a jde na stranu a 

li pořádně 
e spánku. Šli jsme spát o 2 h.  

 vodu na Korábko. 
ata už má od X cigar. 

a já mapu. O 
10 h na oráb

      … pokračování příště 

 

v
pali jsme se. Tata nožem opravil d
 
20. října 1943, středa 70. týden 
Mizerně sedíc spíme do 1/2 5 h a jdeme 
na stranu a do 1/2 7 h spíme. Pak Sl. do-
nesl slámu a večer si ji položíme. Sl. říkal, 
že včera nemohl, cigaretu nemá. Modlíme 
se a k obědu je karfiolová polévka. Aspoň 
že budeme mít přes den teplé jídlo. V řepě 
dělal Gandi a ona. V poledne zarážíme 
pár hřebíků na kalhoty. Franta Her. s ní je 
v karfiole u Sl. na listí, ale asi že tlouci mě 
slyšeli. Je v boudě zase vedro. Viděli jsme 
toho nového hajného. Jíme karfiolovou 
polévku. Odpol. byla za Sl. Jašková z 
Olomouce a Sl. s ní sedí přes hodinu a 
kouří. K večeru vzal brambory a jede do-
mů a stavuje se u Franty Her. a je tam 
hodinu. Jíme chléb a kávu. Sl. ne a ne jít, 
a to musíme všichni na stranu. O 8 h tata 

počkal si na Sl. Je úžasný vítr. Sl. a tata 
stojí v zahradě a řvou, že to musí být v 
chaloupkách slyšet. Sl. má drbku a chtěl jít 
na četnickou stanici. Nakonec se ale zase 
spor urovnal a Sl. dal tatovi cigarety a opi-
ce už mu z hlavy unikla. Sl. donesl chléb, 
noviny, vuřt a tatovi kus domácího chleba. 
Byl potom chvíli v boudě a o 1/4 12 h jde 
domů. My jsme se dali hned do práce a 
dáváme si slámu. V plné práci kdosi klepe. 
- Reuter, také nachmelený, sedí zde a ne 
a ne ho dostat pryč. Jdu pro vodu a on 
stále sedí. Až jsem řekl, že musíme jít 
všichni pro vodu, a tak šel. U boudy měl 
stát fajfku a nezapomněl na ni. Kdyby on 
přišel o pár minut později, tak by se se Sl. 
potkal. Rusové prý dobyli Vitěbsk. Dali 
jsme si i dolů slámu a já s tatou jdeme na 
Korábko pro vodu a potom uleh

z

k
 
22. října 1943, pátek 70. týden 
O 8 h nás Sl. zamkl a jíme chléb s kávou. 
Modlíme se pak. Tata je v hrozně špatné 
náladě a neustále brble. [...] Sl. nás 
odemkl. Kolem 6 h jdeme na stranu a jíme 
k večeři suchý chléb. O 3/4 8 h jde já a 
tata k X. On má opici, ale ona je tam také. 
Jsou moc přívětiví. My jsme jim donesli 
ten suchý chléb. Ona nám dala pár jablek 
a 2 buchtičky. X nám půjčil mapu a já si ji 
obkreslím, též nám půjčil na čtení 
katechismus. Jdeme pro
T
 
23. října 1943, sobota 70. týden 
Spíme do 8 h a Sl. nás zamkl. Snídáme 
kávu a chléb. Sl. donesl karfiol a celer. K 
obědu je karfiol. polévka a zelí s brambo-
rama a kousíček vuřtu. Je hrozně horko. 
Já si obkresluji mapu Itálie a část Ruska, 
je to hrozná facha. Sl. je většinou pryč a 
ne zde. [...] Situace je ohromná, Rusové 
udělali na Kremebungu ohromný průlom, 
jen aby se jim to dařilo tak dále. Jdeme na 
drenáž pro vodu a čistím kobereček. Je 
tma. Mama a Lici jdou trochu na procház-
ku a tata dělá celerový salát 

 K ko a pak spát. 

 
 
 
 
 



ŽŽiivvoott  nnaaššiicchh  ppřřeeddkkůů  
 
Četba na pokračování … 
 
Boží tělo, květen-červen 
Týden po svatodušních svátcích je 
v neděli svátek svaté Trojice. Tento svátek 
doplňuje vánoční a velikonoční okruh 
svátků. Připomíná věřícím, že byli ve 
jménu Nejsvětější Trojice pokřtěni. Ve 
čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, tedy 
jedenáctý den po svátku seslání ducha 
svatého slaví církev svátek Těla a Krve 
Páně, zkráceně svátek Božího těla. V 
minulosti to byl jeden z hlavních církevních 
svátků, ten den se nepracovalo. 

lnými 

přenesen k domu 

průvodu se také střílelo 

v době po atentátu na Heydricha, 

 

na veřejnost, 

ý charakter. 
vátkem Božího Těla vlastně končí jaro a 

roku, léto-doba 

a spjata se slavnostmi plnými 

 
tarých časů se pálívaly na vyvýšených 

ké ohně, ale ty vrchnost 

atřívaly také 

poutě těšili a již dlouho před poutí se na ni 

Slavnostní průvody měly charakter 
prosebného procesí za ochranu před 
nepřízní počasí a před žive
pohromami. 
V uvedený den se konala ve vyzdobených 
chrámech slavná mše, celý kostel voněl 
letními květy a břízkami, po vykonání mše 
byla svátost vynesena z kostela, kde se již 
seřadili jednotliví účastníci průvodu. Kněz 
držel v rukou monstranci a kráčel 
městečkem pod baldachýnem, který nesli 
čtyři vážení občané. Průvod směřoval ke 
čtyřem oltářům, které byly umístněny ve 
čtyřech světových stranách. Oltář se 
budoval na základech z trámů, na zadní 
stěně visel obraz s náboženským 
motivem. Kolem oltářů  stály řady asi 
dvoumetrových břízek, čerstvě vyřezaných 
v Chrástce. Cesta, kudy se ubíral průvod, 
byla posypána drobnou trávou, aby průvod 
nerozviřoval prach. V Tršicích bývaly 
oltáře po dlouhá léta u  Steigerů na Hrubé 
straně, před domem Mačákových na Malé 
straně, u Kousalíkového, poblíž školy a 
obvykle také ve venkovní bráně u zámku, 
tento byl později 
Hajtmarových, dnes Paličkových u kostela. 
Vlastní průvod zahajovala děvčata v bílých 
šatech, která nesla ozdobné košíčky a 
sypala cestu letními květy, po nichž kráčel 
kněz s monstrancí.  Za družičkami šel pak 
kněz s monstrancí, kostelníkem a minist-
ranty, dále muži s korouhvemi, zástupci 
spolků a cechů a nakonec věřící. U kaž-
dého oltáře průvod zastavil, kněz pronesl 
modlitby a věřící při pozdvihování pokleka-
li. Varhaník zde hrával na harmonium kte-
ré pomocníci přenášeli, zpíval smíšený 
chrámový sbor,dechová hudba, která hrála 
během průvodu církevní písně, u každého 

oltáře zahrála slavnostní fanfáru s velkým 
bubnováním. 
Během 
z hmoždíře. Průvod i se mší trval přes 3 
hodiny. 
Podle pamětníků se této církevní slavnosti 
účastnili téměř všichni věřící z farnosti. 
Průvody byly poprvé zakázány v roce 
1942, 
nicméně jejich zákaz trval až do konce 
války. 
Podruhé byly svátky Božího těla na 
veřejnosti zakázány a přesunuty do 
kostela po roce 1948. Na veřejnosti se
začaly konat průvody opět koncem 60. let. 
Počátkem let 70. byly zcela vytěsněny 
zpět do kostela.  
Po roce 1989 se několik let konaly pouze 
v kostele. Teprve počátkem 21. století se 
je církev snažila převést opět 
ale vzhledem k nízkému počtu věřících, 
především dětí, kteří navštěvují 
bohoslužby, mají zcela jin
S
začíná nejteplejší část 
sklizně a doba prázdnin. 
 
Svatý Jan křtitel 24. 6.   
Noc z 23. června na 24. června je nocí 
svatojánskou. Je to vlastně doba letního 
slunovratu. Tato tajuplná noc je od 
pradávn
převleků, tance a zpěvu. Je to noc, kdy 
bývali mládenci a dívky uváděni do tajů 
života a lásky.  
V předvečer svátku svatého Jana Křtitele 
si děvčata dávala pod hlavu květiny a 
věřily, že o kterém chlapci se jim bude 
zdát, ten se stane jejich manželem. Za
s
místech svatojáns
zakazovala a tak časem z našich vesnic 
zmizely. 
 
Poutě a procesí 
K životu našich předků p
poutě a procesí na poutní místa.  V našich 
krajích to byly především poutě na Svatý 
Kopeček, Svatý Hostýn, do Křtin u Brna, 
do Dubu a na Starou Vodu. 
Každé z těchto poutních míst mělo svou 
neopakovatelnou atmosféru. Lidé se na 



chystali. Na poutě se chodívalo zásadně 
pěšky, mezi válkami na kole, a tudíž cesta 
na poutní místo byla nejen osvěžením 

které směřovalo na 

ám nejbližší 

k byla jednodenní. 

ím věřící z Tršic a 

sem nad Újezdem a poslední lidé byli 
ště na náměstí) Velkou Střelnou a dále 

 u místních občanů ve stodole či kůl-

ráno v pondělí se navraceli zpět 

ni 

u 

cí především věřící z Lipňan a 

ením, že začíná škola a definitivně 

í navštěvují poutní 
ísta, ale individuálně. 

Pokračování příště 
Milan Mahdal 

 
 

ducha, tedy jakýmsi druhem relaxace, ale i 
slušné prověření fyzické kondice poutníka. 
 
Oblíbené bývaly poutě na Svatý Hostýn, 
které bývaly organizované, tzn., že z Tršic 
vycházelo procesí, 
Lazníky, Buk a dále směrem na Bystřici 
pod Hostýnem. Tyto poutě skončily až 
v 50. letech 20. stol. 
Poutě na Svatý Kopeček, n
poutní místo, se konávaly individuálně, 
tedy každý poutník šel, kdy měl čas. Pouť 
na Kopeče
Na pouť u svaté Anny, tedy na Starou 
Vodu, chodívali předevš
Zákřova.. 
Ke svaté Anně bývala pořádána procesí 
až do II. světové války. 
Brzy v sobotu ráno, po krátké pobožnosti 
v kostele, šli poutníci až po Korábek, kam 
je doprovázeli ti, kteří se nemohli pouti 
zúčastnit a také tršický farář, který jim zde 
udělil požehnání na cestu. Dále pokračo-
vali údolím Olešnice do Velkého Újezda, 
kde se přidávali k místnímu procesí a spo-
lu s dalšími věřícími (hlavní proud přichá-
zel z Kroměříže) pokračovali horským údo-
lím na Varhošť,(podle pamětníků, v době 
mezi válkami, počátek průvodu byl již pod 

pak především lesy a loukami až na Sta-
rou Vodu. Pouť trvala dva dny a přespáva-
lo se

le
je

ně. 
Celou neděli prodleli poutníci na Staré 
vodě a 
domů.  
V pondělí večer je opět u Korábka čekali 
domácí, především děti a mládež, všich
se těšili, co nového jim z  pouti přinesli. 
V době okupace se poutě na Starou Vod
nekonaly, po válce pak přestaly navždy. 
Poslední poutní místo v našem okolí byl 
Dub nad Moravou. Do Dubu chodívali 
z našich ob
Přestavlk. 
První zářijová neděle bývala od nepaměti 
nedělí, na které se v Dubu scházeli lidé 
z celé Hané. I zde se chodívalo od nás 
individuálně. Dubská pouť bývala 
znam
končí léto. 
Ve druhé polovině 20. století  organizova-
né poutě na poutní místa pomalu pod tla-
kem protináboženského boje ustávaly, 
později se stávaly záležitostí stále se 
zmenšujícího počtu věřících, až 
v současné době v našem kraji ustaly úpl-
ně. Pouze někteří věříc
m
 

 

 

HHoossttiinnůůvv  dd rrnníí  kkoonněě,,  ůůll  ppřřiivvííttáá  ppaarrkkuurroovvéé  aa  ddrreezzuu   
llééttaajjííccíí  ddrraakkyy  aa  ččaarroodděějjnniiccee..   

  
 

 
Jezdecký areál v Hostinově dole připravuje pro letošních akcí několik sportovních a 
společenských událostí. Některé se budou konat poprvé, jiné naváží na loňský úspěšný první 
ročník. K nim bude patřit 2. ročník pálení čarodějnic s velkou fatrou, opékáním špekáčků a 
samotným pálením čarodějnic. Podruhé se také letos bude konat v Hostinově dole Drakiáda, 
při které pořadatelé nabídnou účastníkům možnost létaní balonem a další atrakce. Loňského 
prvního ročníku Drakiády se na Hostinově dole zúčastnilo pět set drakařů se sto deseti 

ro děti i dospělé. 

ence se zde budou konat drezurní závody stupně obtížnosti Z- L, a 11. srpna 

 Rušno, stejně jako vloni, bude na Hostinově dole i v poslední den v r m 
ilvestrovském veselí, účastníci oslavy přivítají Nový rok ohňostrojem.  

          Miroslav Rozkošný 

létajícími draky. Dle zájmu návštěvníků by chtěli majitelé Jezdeckého areálu na Hostinově 
dole uspořádat také koňskou show p
 Termíny pro rok 2012, přidělené Českou jezdeckou federací, umožňují majitelům areálu 
pořádat oficiální jezdecké soutěže. 
 Dne 28. červ
skokové soutěže stupně obtížnosti Z – L. Nad oběma závody převzala záštitu Česká 
jezdecká federace. 

oce, kdy po bujaré
s



 
 

PPoozzvváánnkkaa  ddoo  kknniihhoovvnnyy  
 

 
Zdá se Vám, že někdy televizní vysílání není zrovna podle Vašich 
představ a Vy nevíte co s načatým večerem, pokud Vám zbude  po 
práci trocha volného času pro sebe? 
Stačí málo. Zajděte do místní knihovny a rozviňte svoji fantazii nad 
některou z knih, kterou si zde vyberete. 
Za registrační poplatek 100,- Kč ,  děti, mládež a důchodci 50,- Kč  si 

můžete vybírat po celý rok ze širokého spektra knižního fondu, 
obsahujícího v současné době více jak 4 500 svazků knih. 
Pro děti jsou připraveny pohádky, říkadla a různé příběhy o zvířátkách. Školáky a dospívající 
mládež jistě potěší historické a dobrodružné romány, dívčí romány a různé encyklopedie. 
Dospělým můžeme nabídnout červenou knihovnu, romány pro ženy, historické romány, 
humoristické romány, thrillery, sci-fi, detektivky, poezii.  Pro mládež i dospělé je v knihovně 
dostatečné množství naučné literatury. 

nihovna je průběžně doplňována knižními novinkaK mi a 3x ročně knihami z meziknihovního 

ánky knihovny, kde jsou základní údaje o knihovně: 

ikovat přes e-mail: mktrsice@seznam.cz   

tředa      9:30  -  12:00     12:30  -  16:00 

oho pěkných chvil nad dobrou 
ásobu slov a způsob vyjadřování. 

á 
                                                                                   knihovnice 

 
 

8. května 2012 

 

Cyklovýlet  “O pohár Kunhuty tršické“ 
 
 

 

výměnného systému  z Knihovny města Olomouce. 
 
ůžete se také podívat na webové strM

www. trsice-knihovna.webnode.cz 
 

 knihovnou můžete také komunS
nebo telefonicky:  585 957 235 
 

ro veřejnost je knihovna otevřena:  Pondělí                               13:00  -  18:00 P
                                                           S
 
K dispozici je také bezplatný internet. 
 

tanete-li se pravidelnými návštěvníky knihovny, prožijete mnS
knihou. Děti navíc získají z
 
Na Vaši návštěvu se těší 
 
                                                        Marcela Chromkov 

  
 
 
 

 

CCoo  nnááss  eekkáá  ……  čč
 
 
 

31. března 2012 
30. dubna 2012 
  1. května 2012 

 

  

Vítání jara 
Slet čarodějnic 
Setkání na Zatěši 
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