
 

 

 

 
 
 

Římskokatolická farnost Tršice Vás zve  
do kostela Narození Panny Marie v Tršicích  

na 
 

NOC KOSTELŮ 
v pátek 1. června 2012 od 19,00 do 22,00 hod. 

 
PROGRAM: 

- komentovaná prohlídka kostela v 19.00, 20.00, 21.00 hodin 
- výstava bohoslužebných rouch, prohlídka věže kostela 

 
Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela 

 
 

 
 

Kulturní komise a rodiče Vás zvou 
na 

Dětský den 
„Na tršickém hradě a v podhradí“ 

 

Tršice 2. června 2012 
 

kde na vás čeká: 
- od 14,00 do 15,00 zápis 
- rytířské hry a hrátky 
- představení šermířské skupiny „Non santi“ 
- dobývání tršického hradu 
- pro všechny děti dětská tombola  

 
 

 
 

ČESKÝ  ZAHRÁDKÁŘSKÝ  SVAZ ZO v Tršicích 
zve všechny své příznivce na letní výstavu 

 

„Ovoce, zeleniny, bobulovin a květin“ 
v neděli  24.6.2012 od 9.00 do 17.00 hodin 

v zahrádkářské klubovně v Tršicích 
 

Výstavka bude doplněna o prodejní výstavu kaktusů. 
V průběhu odpoledne vystoupí  Mažoretky Tršice 

 
Přijďte posedět, dát si něco dobrého k jídlu i pití  

a vyhrát něco v tombole s okamžitou výhrou! 
                 
 



 
 
Letos už devadesátiletému Ing. Janu Sklenářovi by stěží někdo hádal jeho vysoký věk. Stále 
čiperný důchodce, obvykle také dobře naladěný, to však vždy v životě neměl jednoduché. 
"Chtěl jsem o tom napsat knihu, ale měla by tisíc stran", svěřil se mi pamětník, který celý 
život pracoval v zemědělství. Nejprve na soukromém hospodářství a později v jednotném 
zemědělském družstvu. 
V knize jeho života by se nejdramatičtější kapitolou nejspíš staly zážitky z 2. světové války 
spojené s výslechy na olomouckém gestapu. Při jednom z nich se lstivý a brutální gestapák 
Schlesinger zprvu tvářil velice vstřícně až dobrácky, nakonec však při konfrontaci mladistvé-
ho Sklenáře se svým otcem, neváhal surově uhodit váženého rolníka a starostu Vacanovic. 
"Ve styku s gestapem mně dost pomohla dobrá znalost německého jazyka, poněvadž jsem 
chodil do německé hospodářské školy v Rýmařově," vysvětlil Sklenář. Strach z gestapa však 
zažíval s otcem, matkou a svými dvěma bratry i v době kdy gestapo bylo zdánlivě daleko. Byl 
to hlavně strach z prozrazení úkrytu zbraní - lehkých kulometů, revolverů, granátů a další 
vojenské výzbroje a výstroje v sušárně chmelu a nad kůlnou v jejich dvoře, který rodinu pro-
následoval doma ve dnech klidu i při pilné zemědělské práci. O náladě, která v těch dnech 
panovala na Sklenářových gruntech č. 16 a 17, vypověděl po válce František Koutný z Laz-
ník, který u Sklenářů patnáct roků pracoval. O hospodáři Janu Sklenářovi řekl: "Byl velmi 
nervózní a zamlklý, jako by stále něco nejhoršího očekával". Nakonec i k tomu došlo 6. pro-
since 1943. Hospodář Jan Sklenář byl zatčen a za přechovávání zbraní mu hrozil trest smrti. 
V jeho životě to však nebylo poprvé, kdy se ocitl v ohrožení života. Jako vojáku v době 1. 
světové války a ruskému legionáři se podobná situace stala jistě několikrát. O tom však ani 
mezi svými nejbližšími příliš nehovořil, ale o příslušnosti Jana Sklenáře k československým 
legiím stále svědčí dvě velké fotografie - jedna s kamarádem ve zbrani a druhá z hromadné-
ho nástupu legionářů 28. října 1919 v Irkutsku a také dvě velká zarámovaná vyznamenání, 
které jeho syn Ing. Jan Sklenář stále na stěně svého malého pokojíku uchovává. O blízkém 
vztahu Jana Sklenáře k legiím svědčí také bohatá legionářská literatura, kterou nashromáž-
dil, a v rodinné knihovně přečkala dobu, kdy stejné tituly musely z veřejných knihoven zmi-
zet. 

Z legionářského působení v Rusku se Jan Sklenář vrátil až v roce 
1920 v hodnosti svobodníka. Krátce na to se oženil a k jeho rodné-
mu hospodářství (gruntu) přibyl další, který vyženil. Hospodářství 
tak mělo pětatřicet hektarů polí, tři páry koní a třicet krav. Při tak 
rozsáhlé zemědělské výrobě musel rolník Jan Sklenář již 
zaměstnávat poměrně početnou skupinu stálých i sezonních 
pracovníků. "Vždy jsme měli štěstí na pracovité a spolehlivé lidi," 
vzpomíná jeho syn Ing. Jan Sklenář. Zřejmě i to rozhodlo, že když k 
hospodáři a starostovi Janu Sklenářovi přišli již v roce 1939 lidé z 
jedné z prvních odbojových organizací na našem území Obrany 
národa a žádali o poskytnutí úkrytu zbraní, souhlasil. Podle 
protokolu sepsaného po válce, první zásilku zbraní dovezl ke 
Sklenářům 2. července 1939 známý odbojář štábní kapitán Jan 
Skokánek s dalšími dvěma. Se Skokánkem se Jan Sklenář znal z 
legií. Zbraně měly být u Sklenářů uskladněny na dobu tří měsíců. 

Za krátkou dobu po přivezení zbraní 1. září 1939 však byl Skokánek zatčen a po čtyřech 
letech věznění, těsně před popravou, na následky týrání zemřel. Štěstím pro Jana Sklenáře 
byla skutečnost, že Skokánek byl zatčen pouze jako rukojmí při hromadném zatýkání osob-
ností českého národa a k ukrývání zbraní u Sklenářů se nepřiznal ani při krutých výsleších. 
Prozrazení však Jan Sklenář neunikl. "Tenkrát nám Němci sebrali také našeho nejlepšího 
koně," vzpomněl inženýr Sklenář na dobu o tři roky později, když zatčený odbojář Černý ne-
vydržel kruté výslechy gestapa a hospodáře Jana Sklenáře prozradil. Po zatčení vedla první 
Sklenářova cesta na služebnu gestapa v Olomouci a rodina začala hledat možnosti jak své-

 

NNaa  llééttaa  vváálleeččnnáá  aa  ppoovváálleeččnnáá  vvzzppoommíínnáá    
IInngg..  JJaann  SSkklleennáářř  zz  VVaaccaannoovviicc  

 



mu zatčenému otci pomoci. Tím se začal odvíjet zajímavý příběh podobný dobře napsanému 
scénáři k napínavému filmu. Na jeho počátku stál známý Jana Sklenáře, podnikatel František 
Šimon, majitel velké čistírny oděvů v Olomouci, který zaměstnával až padesát pracovníků. 
František Šimon využil svých známostí mezi českými Němci a na pomoc získal Rolanda Ja-
rosche, německého státního nádvladního v Brně, který rodině skutečně pomohl, poněvadž 
po navrženém trestu smrti v Breslau, odvolací soud v Brně změnil odsouzenému trest smrti 
na šest roků vězení . "Na letech nezáleží, to stejně brzo musí skončit", komentoval tenkrát 
rozhodnutí soudu Sklenářův německý obhájce Eugen Buchta. Pomoc Janu Sklenářovi však 
nebyla úplně zadarmo. Rodina Sklenářova musela za ní poskytnout ve svém domě úkryt a 
přístřeší mladé Jaroschově manželce, o kterou Jaroscha už tenkrát měl obavy před vojáky z 
blížící se fronty. "Měla svůj pokoj a byla něco jako lepší služka" vzpomněl inženýr Sklenář na 
Jaroschovu ženu. Výhodou při tom bylo, že mladá žena z jazykově smíšeného prostředí v 
Olomouci dobře znala česky. Hospodář Jan Sklenář však musel do konce války prožít téměř 
dva roky útrap v německých věznicích v Neu Brandenburgu a dalších. Padesátiletý hospodář 
přežil i dvouměsíční šestsetkilometrový pochod smrti od Štětí k Hamburku, za únorových 
mrazů roku 1945, bez jídla a s noclehy zpravidla ve studených stodolách. Pochod skončil v 
Butzově u Hamburku. Zde Jan Sklenář překonal těžké onemocnění a domů do Vacanovic se 
vrátil až 15. června 1945, víc než za měsíc po osvobození. "Měl čtyřicet kilo místo původních 
devadesáti," vzpomněl jeho syn Ing. Jan Sklenář. Řada jeho spoluvězňů a odbojářů, se kte-
rými byl v kontaktu, však skončila hůř. Například válku nepřežil rolník František Veselský z 
Nelešovic, který rovněž na svém gruntě ukrýval zbraně dovezené Skokánkovou skupinou. 
Konce války se však nedožil ani brutální gestapák Schlesinger, kterého partyzáni zastřelili při 
přestřelce ve Velké Bystřici. Naopak šťastně skončila válka pro německého státního nád-
vladního Rolanda Jarosche. Po válce byl souzen, ale díky svědectví Jana Sklenáře a dalších 
odbojářů, kterým pomohl, byl osvobozen. Válku přežil i odbojář Černý, který kruté výslechy 
nevydržel a Sklenáře prozradil. Po válce souzen nebyl, protože přiznání vynucené týráním 
nebylo uznáno jako trestné. "S otcem si proto podali ruce a znovu se stali přáteli," vzpomíná 
inženýr Sklenář. 
 
Hospodář Jan Sklenář, po návratu z německého vězení, našel doma prosperující hospodář-
ství, takže rodina si mohla už v roce 1946 pořídit traktor značky John Deere, který se sice 
nemohl rovnat svými 28 koňskými silami výkonu ani vybavením současným traktorům této 
značky, ale v té době byl moderním a vydatným pomocníkem v zemědělství. Horší situace 
nastala už brzy po válce následkem politického vývoje, na který také Jan Sklenář i s celou 
rodinou doplatil. Pod vlivem skutečnosti, že převážná část republiky byla osvobozena Sovět-
skou armádou, se nálada ve společnosti politicky začala ubírat silně doleva. Zveličovány byly 
zásluhy komunistického odboje, na úkor nekomunistického, mezi který patřila Obrana náro-
da, jejíž členem Sklenář byl. Z toho důvodu nebyl Janu Sklenářovi přiznán příplatek za odboj. 
Nepomohlo ani, že rodina dodnes vlastní řadu dokumentů o jeho protinacistické činnosti pod-
ložené výpověďmi svědků a doklad také o tom, že zbraně z vacanovického Sklenářova grun-
tu byly odvezeny do Přerova, kde později byly použity při tzv. Přerovském povstání 1. května 
1945. 
Po předání hospodářství synovi v roce 1951, 
dostal Jan Sklenář jen v té době běžný starobní 
důchod s částkou 194 Kčs měsíčně, poněvadž 
jeho odbojová činnost a věznění za nacistické 
hrůzovlády mu nebylo uznáno. Následky poli-
tického vývoje po roce 1948 nesl i jeho syn Ing. 
Jan Sklenář. Spolu s dalšími deseti vacano-
vickými rolníky, z toho jedna žena, byl 
prohlášen za vesnického zbohatlíka tzv. kulaka. 
Naštěstí však unikl žaláři a ani rodina nebyla 
soudním rozhodnutím donucena se vystěhovat 
jako někteří jeho vacanovičtí spoluobčané. Na 
základě doporučení místních stranických 
funkcionářů musel však přerušit dálkové 
studium na vysoké zemědělské škole a přijat funkci ve vacanovickém Jednotném zeměděl-
ském družstvu, kde začal pracovat jako agronom, později se stal jeho předsedou a nakonec 
pracoval ve funkci zootechnika ve sloučeném Jednotném zemědělském družstvu Tršicko. 



Ale to je již další kapitola, na kterou pamětníci zatím neradi vzpomínají a která ještě čeká na 
zpracování a objektivní historické zhodnocení. Jednou z výjimek, která se věnuje této témati-
ce, je nedávno vydaná publikace zpracovaná devadesátiletým významným sokolským činov-
níkem, básníkem, publicistou, odbojářem a vězněm koncentračního tábora Janem Přidalem 
z Vřesovic na Prostějovsku, nazvaná Konec selského stavu na Olomoucku. Autor se v ní 
pustil do zpracování tohoto náročného úkolu sám, a proto se v knize nevyhnul ani určitým 
nepřesnostem. Kniha jmenovitě uvádí postižené rolníky při kolektivizaci zemědělství ve sle-
dovaném regionu a autor Jan Přidal v ní věnuje samostatnou kapitolu také vacanovickému 
rolníkovi a příslušníku prvního a druhého odboje Janu Sklenářovi.  

 
Miroslav Rozkošný 

 
 
 

 

 
Otázka pro Michala Kovaříka, tajemníka Svazu pěstitelů chmele ČR 
 
Současnou situaci lze popsat jako stále krizovou, avšak o trochu lepší než-li vloni. Nutno 
dodat, že v době ve které se nacházíme, padaly ceny chmele opravdu nízko. Na druhou 
stranu lze říci, že chmel z loňské úrody již v našich skladech není, což je jistě lepší výchozí 
pozice na trhu než před rokem. Současná situace na trhu s chmelem je dána zejména opat-
řeními z loňského roku, kdy došlo k poklesu ploch chmele. Tato opatření jsem jsem již čtená-
řům přiblížil v rozhovoru pro váš zpravodaj. Díky problémům s postřiky v Německu byla po-
ptávka i po zbylé části našeho chmelu, avšak rovněž za nízké ceny. 
Z pohledu trhu bude letošní rok poměrně zásadní a bude záležet na ročníku jak se vydaří. 
Neočekáváme však výrazný pokles ploch chmele u nás jako v roce předešlém. Věřím, že 
krizové období v nabídce a poptávce chmele překleneme i přes různé nástrahy nejen trhu. 
Pomoci nám může také skutečnost , že se pro letošek, dle statistik Mezinárodního sdružení 
pěstitelů chmele, očekává vůbec nejnižší celosvětová plocha chmele. Závěrem bych rád 
dodal, že v současnosti se na úrovni EU tvoří nová Společná zemědělská politika pro období 
let 2014 - 2020, která jistě bude výrazně ovlivňovat české zemědělství a samozřejmě i chme-
lařství. Proto jsme stále ve střehu a snažíme se v rámci možností vyjednávat co nejlepší 
podmínky pro naše pěstitele chmele." 

Připravil. M. Rozkošný 
 

 

MMííssttnníí  kknniihhoovvnnaa  vv  TTrrššiiccíícchh  
 

 
SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) i 
v tomto roce vyhlásil „Čtenáře roku 2012“. Letos byli oceňováni nejvěrnější 
čtenáři knihoven, tj. čtenáři, kteří jsou nejdéle v evidenci knihoven 
 

Místní knihovna Tršice udělila tento titul paní VLASTĚ JÁNOVÉ a jako 
poděkování jí předala publikaci „ Zlatá kniha pověstí z českých, moravských a slezských 
hradů a zámků“ od spisovatelky Heleny Lisické. 

                      Blahopřejeme ! 
 
 
Upozorňuji  čtenáře, že knihovna bude z důvodu čerpání dovolené 2. a 4. 7.  2012 uza-
vřena.   
                                                      Marcela Chromková 
                                                                                            knihovnice 
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Vzpomínka 

Květen – měsíc rozkvetlé přírody, lásky, ale i oslavy 
konce  2. světové války. Války, která vzala životy 
milionům nevinných lidí.  Přestože  od  roku  1945  
uplynulo již 67 let, je nutné si stále tyto smutné  
válečné  události připomínat a  udržovat  je v 
 paměti  nastupující  generace – dětí. I my ve škole 
jsme se „vrátili“ k tragickým událostem války - k 
osudu židovské rodiny Wolfových a Zákřovskému  
žalovu. Vzpomínku jsme začali besedou s tršickým  
občanem panem PhDr. Březinou, který popsal  
školákům situaci a těžký  život  lidí za války, kterou 
on sám jako malý chlapec zažil.  Vyprávěl nám o 
skrývání židovské rodiny Wolfových, o podpoře a 
odvaze  tršických obyvatel, kteří rodinu zásobovali   
a  neprozradili jejich úkryt v lese. Příběh židovského 
chlapce Otty Wolfa, který 3 roky ukrývání v lese 
popisoval ve svém deníku,  nakonec  však skončil 
tragicky. Byl zajat při přepadení  Zákřova  a  
s dalšími  nevinnými  muži byl brutálně zavražděn 
v lesní chatě u Kyjanice. Tento příběh dosáhl 

v posledních letech mezinárodního ohlasu.  Nedávno  byl  v lese za Tršicemi,   na místě  
skrýše  židovské rodiny,  slavnostně odhalen památník. Ten se stal v pondělí  30. dubna  
cílem naší školní výpravy za poznáním  historie  naší obce.  Vzpomínku a hold  obětem  
smutných událostí vyjádřili i žáci 2. stupně naší školy svým vystoupením na tradiční  pietní 
vzpomínce, která se konala v neděli 29. dubna  na Zákřově.                           
  
                                                                                           Mgr. Eva Žundálková 
                                                                                                učitelka ZŠ Tršice 
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Barevný týden ve škole 
 
Čas letí, jako voda, sotva sundáme 
z nástěnek zimní výzdobu  už jsou  tu  
VELIKONOCE. 
Každý rok se na ně  těšíme a připomíná-
me si je barevným týdnem ve škole. O co 
se snažíme?  Děti se od 26. 3. do 2. 4. 
oblékají do barev daného dne, vyprávíme 
si, proč se který den takto jmenuje a co se 
podle tradice dělo.  
 
A jak to máme rozvržené? 
Modré pondělí 
Žluté úterý 
Škaredá středa - oblékneme si to, co ne-
máme rádi, nebo co se nám nelíbí. 
Zelený čtvrtek 
Velký pátek- to nosíme nadměrné velikosti 
Bílá sobota - letos poprvé hodnocená, 
protože jsme měli vystoupení  
Červené pondělí 
  
Děti 1.stupně do školy chodily podle barvy 
daného dne pestří, jako motýlci, dostali za 
každý den razítko na papírové vajíčko. 
Vzpomínkou zůstanou barevné fotografie. 
Kdo se oblékal poctivě celý barevný týden, 
získal na červené pondělí speciální di-
plom.  
 

Mgr. Vanda Fabianová                                                                                                    
učitelka 1. st. ZŠ Tršice 

 
 
Čokoládová tretra Olo-
mouc 11. 4. 2012 
 
Ve středu 11. dubna 2012 jsme se se sku-
pinou sportovních nadšenců ze ZŠ Tršice 
vypravili do Olomouce změřit své síly 
v běhu s ostatními nadšenci. Závod 
„Čokoládová tretra“ probíhal ve čtyřech 
kategoriích a pořádal ho Atletický klub 
Olomouc společně s organizačním 
výborem IAAF WORLD CHALLENGE 
ZLATÁ TRETRA OSTRAVA.  
Kromě hlavního běžeckého závodu na 60 
m, 100 m, 200 m a 300 m byl pro závodní-
ky a všechny přítomné připraven dopro-
vodný program v podobě disciplín dětské 
atletiky. Mezi nejlepšími dětskými sprintery 
na 100 m, kterým se podařilo probojovat 
až do finále (to se uskuteční v Ostravě 25. 
5. 2012), byl i náš žák 1. třídy Ondřej Gré-
gr. Ondřejovi se podařilo proběhnout cílo-
vou čáru v neuvěřitelném čase 19.21 s.   

Patronkou letošního ročníku byla mistryně 
světa a olympijská medailistka Šárka Kaš-
párková, která úspěšným sportovcům pře-
dávala medaile a diplomy. Pokud se Ond-
řejovi podaří obhájit vítězství i ve finále, 
které se bude konat v předprogramu Zlaté 
Tretry 2012 v Ostravě, může se těšit, že 
ocenění mu budou předávat hvězdy atle-
tického nebe jako Usian Bolt, Barbora 
Špotáková, Veronica Campbell-Brown či 
další.  
 

 
 

 
„Ondro, do toho!!!“ 

                                                                                          
Mgr. Šárka Stříbrnská 
učitelka ZŠ Tršice 

 
  



Noc s Andersenem 
 

    V pátek 30. 3. 2012 se před školou sešli 
žáci 5.a 6. ročníku obtíženi spacáky a ba-
tohy. Ne, nejeli jsme na školní výlet, jen 
nás čekala „Noc s Andersenem“, což je 
celostátní akce pro všechny milovníky kní-
žek a čtení, kdy se sejdeme, počteme si a 
strávíme čas společně.  
     Letos jsme byli domluveni i 
s knihovnou, a tak jsme večer kolem osmé 
dorazili na „hrad“. 
Cesta do knihovny nebyla jednoduchá, 
knihomilové museli jít po trase osvícené 
jen svíčkami a u dveří prokázat znalost 
Andersenova díla heslem. Nakonec se to 
všem podařilo a mohli jsme vejít do tajupl-
né knihovny. Tady na nás už čekala paní 
Chromková s rébusy z literární „latiny“ a 
pak jsme tiše poslouchali příběh o Licho-
žroutech. Že nevíte, kdo to je? Tak si do-
jděte do knihovny tuhle knížku půjčit.  

     Rozjařeni jsme se vraceli kolem desáté 
do školy, kde nás nečekal spánek, ale 
ještě mnoho práce a zábavy. Četli jsme si i 
příběh z Deníku malého poseroutky, ve 
kterém žáky nelítostný dozor zamknul ve 
škole,  popisovali různá strašidla, malovali, 
zpívali, podívali se na film a nakonec nás  
čekala ještě stezka odvahy po školní bu-
dově a strašidelné příběhy ve spacáku. 
     Také jsme zkoušeli spát, ale moc nám 
to nešlo. První nocležníci odpadli až o půl 
čtvrté, ranní ptáčata začala povídat už o 
čtvrt na sedm. 
     Unavení jsme snědli snídani, uklidili ten 
největší nepořádek a pak už nás čekali 
odpočinutí rodiče, aby odvezli své ratolesti 
domů a rovnou do postele dohnat, co jsme 
ve škole nedospali. 
 
  Mgr. Vanda Fabianová 
              učitelka 1. st. ZŠ Tršice

 
Zápis do mateřské školy 
 
Všichni se už moc těšíme, až se 3. září 2012 otevře nová mateřská škola u nás v Tršicích. 
Nově postavená budova s barevnými myškami na fasádě svítí do okolí a nám – učitelům 
1.stupně připadl úkol zapsat děti, které by měly od září mateřskou školu navštěvovat. Úkol to 
byl pro nás netypický, protože s takto malými dětmi nemáme mnoho zkušeností a také jsme 
do posledního okamžiku nevěděli, kolik dětí s rodiči vlastně přijde.  
Zápis se konal 30. 3. 2012 v budově 1. stupně ZŠ, kde paní vychovatelka připravila pro děti 
hernu tak, aby si v ní mohli pohrát, než na ně při zapisování přijde řada. Aby se děti nebály, 
hráli si s nimi i školáci z družiny. A nápad to byl výborný!  Herna byla plná dětí i rodičů, 
všichni si vesele hráli a povídali, i když už měli formální stránku zápisu za sebou.  
V místnosti družiny pak zápis probíhal současně u 3 stolků, kde jsme společně s rodiči vypl-
ňovali důležité dokumenty. Nakonec se rodičů ujal pan ředitel a  zodpověděl jim všechny 
jejich otázky. V průběhu zápisu nás navštívila i paní starostka, na kterou se rodiče také 
s dotazy obraceli.  
Nakonec přišlo 70 dětí, z toho 25 předškoláků. Míst má nová školka pouze 40, a tak se letos 
na mnohé děti nedostalo. Všichni ale doufáme, že příští rok se do mateřské školy dostanou 
všichni zájemci. 
        Mgr. Vanda Fabianová 
                                                                                            učitelka 1. st. ZŠ Tršice 
 

  
 



Basketbal 
 
Dne 14. 3. a 29. 3. 2012 jsme se zúčastnili basketbalových turnajů, které naši hoši odehráli 
na soupeřově palubovce, a to na ZŠ Milady Petřkové ve Velkém Týnci (starší žáci) a na ZŠ 
Demlova (mladší žáci). Všechna odehraná utkání byla napínavá a v duchu fair play. 
Družstva nastoupila do sportovního klání s nadšením a s chutí vyhrát. Starší žáci však ve 
svém prvním zápase nedokázali udržet tempo se soupeřem. Zpočátku se drželi velmi dobře, 
bohužel však našim hochům brzo došly síly a začali chybovat, jak v obraně, tak v podobě 
neúspěšných střel na koš. Počáteční neúspěch se projevil i v dalších zápasech a postupně 
jsme prohráli všechny zápasy. Celkové skóre nastřelených košů v zápasech bylo opravdu 
velmi těsné, a tak hoši totální prohru nebrali jako neúspěch. 
 „Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano.“ (Moliére) A tu naši kluci měli velkou. 
 Mladším žákům se vedlo o něco málo lépe. Přes rozpačitý začátek se jim podařilo vyhrát až 
v posledním zápase se ZŠ Demlova a obsadili tak třetí místo. 
     I když se žákům v jejich prvních basketbalových turnajích nedařilo a většinu zápasů pro-
hráli, odnesli si z turnajů nové zkušenosti a chuť se zlepšovat, aby v příštím roce na podob-
ných turnajích dosáhli lepšího umístění.  
 
DRUŽSTVO ML. ŽÁKŮ: 
Tadeáš Coufal, Adam Tichavský, Martin Broda, Lukáš Pazdera, Jakub Slezák a Martin Hluší 
Soupeřící družstva: 1.Gymnázium Hejčín, 2.ZŠ Velká Bystřice, 3.ZŠ Tršice a 4. Š Demlova 
 
DRUŽSTVO ST. ŽÁKŮ: 
Petr Pazdera, Petr Šíma, Štěpán Karas, Martin Sýkora, Pavel Dostál, Radim Šmíd, Jan Krej-
čí, Dominik Rabenseifner, Petr Mičulka a Tomáš Dočkal 
Soupeřící družstva: 1. ZŠ Velký Týnec, 2. ZŠ Velký Újezd, 3. ZŠ Velká Bystřice a  
4. ZŠ Tršice 
                    Mgr. Šárka Stříbrnská, učitelka ZŠ Tršice 

 

 
 
 
Přišlo jaro do vsi … 

Blížící se období Velikonoc naladilo obyvatele Tršic i okolních obcí do 
sváteční nálady. Jak by ne – děti z tršické školy i ze suchonické mateřské 
školy si se svými vyučujícími připravily pěkný program na tradiční Vítání jara.  
 Společně jsme se sešli v sobotu 31. března na sále kulturního domu. Na 
úvod si děti mohly vyrábět velikonoční dekorace, pak už následovalo 
vystoupení dětí z tršické pobočky LŠU Olomouc, z MŠ Suchonice a program 

žáčků naší ZŠ. Recitovalo se, tancovalo, předváděly se tradiční scénky a také jsme si zazpí-
vali.  
Na závěr jsme společně průvodem s říkadly a popěvky vyprovodili Mařenu k potoku a zapá-
lenou ji pustili po vodě. Tím jsme se pro letošní rok rozloučili se zimou, aby už jaro konečně 
mohlo k nám. 
                                                                                        Mgr. Alena Slámová 
                                                                                           učitelka ZŠ Tršice 



Lyžařský výcvikový kurz 
 
V období od 26. 2. do 3. 3. 2012 se uskutečnil 
lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. a 8. ročníku naší 
školy. Akce se zúčastnilo 26 žáků za doprovodu 3 
pedagogů. Po krátké odmlce jsme opět zavítali do léty 
prověřeného střediska v Loučné nad Desnou, kde nás 
čekaly přívětivé a ochotné tváře majitele a místních 
vlekařů, výborně upravené sjezdovky, skvělé jídlo a 
útulné ubytování. 
I přes každodenní rozdílnost počasí a podmínek na 
svahu předváděli žáci velké pokroky a dokonce ti, co 
stáli na lyžích poprvé, dokázali již třetí den sjet kopec 
bez větších problémů. Ti, kteří již lyžování podlehli 

dříve, své dovednosti celý lyžařský kurz zdokonalovali. Všichni se naučili jezdit v brankách, a 
proto se bez problémů mohli zúčastnit i  tradičních závodů ve slalomu, kterým jsme kurz za-
končili. V závodu exceloval z prvního družstva Lukáš Venclík (0:31:38) a z druhého Pavel 
Grégr (0:38:44).  
Lyžařský kurz dokreslovaly i odpočinkové, vzdělávací a večerní zábavné programy. Žáci se 
mohli v průběhu přednášek dozvědět o nebezpečí, se kterým se na horách mohou setkat, o 
poskytnutí první pomoci, o mazání lyží a údržbě lyžařské výzbroje nebo o zajímavostech 
lyžařských disciplín. S postupujícím časem vystřídaly vědomosti zábavné soutěže a hry za-
končené večerním promítáním filmu. 
Na závěr bych ráda poděkovala všem zúčastněným žákům a pedagogům za bezproblémový 
průběh celé akce a za příjemnou atmosféru doprovázenou smíchem a veselím. 
 
Z prací žáků:  
„Byla to zatím nejlepší akce školy.“ - A. Zlámal 
 
„Když jsme odjížděli, tak jsem se obával, že se s  osmáky nepohodneme, ale bylo to naopak, 
pořádně jsme se všichni seznámili.“ - A. Tichavský 
 
„Když jsem poprvé stoupla na lyže, tak mi to vůbec nešlo a spíš než na lyžích jsem byla na 
zemi. Nakonec jsem se to rychle naučila a pak už to byla pohoda.“ - Z. Nucová 
 
„Nikdy jsem na lyžích nestál, takže jsem ze začátku padal, ale v posledních dnech jsem už 
jezdil jako skvělý lyžař. Ostatní program se mi moc líbil, protože jsem se bavil a naučil nové 
hry. Nejvíc z celého lyžáku se mi líbilo samotné lyžování. Já si myslím, že se lyžák celkově 
povedl a jel bych na něj zas.“ -  Z. Lenert 
 

 
 

Mgr. Šárka Stříbrnská 
učitelka ZŠ Tršice 



 
Matematický klokan 

 
Dne 16. 3. 2012 proběhla již tradičně na naší škole mezinárodní soutěž 
Matematický klokan. Tento den zasedli ke stejným matematickým 
příkladům nejen naši žáci, ale současně také počtáři z 30 zemí světa 
sdružených v asociaci „Klokan bez hranic“. 
Soutěžící byli podle věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída), 

Klokánek    (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída) a Kadet (8. - 9. třída). Na prvním stupni na-
máhaly své mozkové závity všechny děti z příslušných kategorií, na druhém stupni řešili pří-
klady žáci, kteří se sami přihlásili. 
Některé úlohy byly dosti náročné, přesto si ti nejlepší s většinou z nich poradili. 
 
Přehled nejlepších řešitelů v jednotlivých kategoriích: 
 
 Cvrček (2. - 3. třída)    Klokánek (4. - 5. třída) 
 
1. místo:Jindřich Bednařík (3. tř.)  1. místo: Eliška Vláčilová (5. tř.) 
2. místo: Dominik Vybíral (2. tř.)  2. místo: Jakub Sláma (5. tř.) 
3. místo: Vendula Ratajová (3. tř.)  3. místo: Viktorie Veselá (5. tř.) 
    Monika Babicová (3. tř.)       Veronika Mačáková (4. tř.) 
     Askold Horčička (2. tř.) 
 
 
 Benjamín (6. - 7. třída)   Kadet (8. - 9. tř.) 
 
1. místo: Zdeňka Schejbalová (7. tř.) 1. místo: Tomáš Šretr (8. tř.) 
2. místo: Lukáš Pazdera (7. tř.)  2. místo: Šárka Slováčková (9. tř.) 
3. místo: Marie Zdařilová (7. tř.)  3. místo: Tomáš Dočkal (9. tř.) 
 
 
        Mgr. Miloslava Bartoňová 
                                                                                                               učitelka ZŠ Tršice           
   

 
      
  



 
 
Četba na pokračování … 
 

1. listopadu 1943, pondělí 72. týden.  

V 8 h snídáme a spíme do 1/2 11 h. Sl. jak 
slíbil, nepřišel, proč, nevíme. [...] Jsme 
úplně hladní, odpol. jíme kvačku a Sl. ne 
a ne jít s chlebem. Kéž kolem 7 h přišel. 
Donesl tvrdý chléb, prý stojí 50 K, Orel se 
mu zdráhá dáti, a 1/4 másla za 150 
K a trafiku. V 8 h jde hned pryč. Má slíbe-
né 1 kg sádla. Jdu s tatou na procházku 
ven a pro vodu. Lehli jsme si k spánku 
a klepe někdo - X, tak nachmelený jak 
nikdy. To prádlo už je vyprané. Donesl 
nedělní noviny. Asi za 1/2 hodiny jde do-
mů. My jdeme pak spáti. 

5. listopadu 1943, pátek 72. týden.  

Tatínek teď celé noci nespí, poněvadž je 
naštvaný na Sl. O 1/2 7 h snídáme. Tatí-
nek si zase ostříhal vousy. Chtěl je mít jak 
nebožtík stařeček, ale vadily mu při jídle. K 
obědu je polévka z posledních brambor 
a Sl. nenese druhé, už 3 dny mu o ně ří-
káme. Včera nám dal červ. řepu, celery, 
petržel, zelí a trochu cibule. Je zase vítr. 
Odp. sedíme. Sl. byl v poli u Žofky 
a Drexler oře. Sl. jede až ve tmě domů 
a do boudy nepřišel. Čekáme, zdali přijde, 
ale marně. Tatínek je hrozně rozčilený 
a jdu s ním na procházku. O 1/2 9 h jdu 
k X si vypůjčit kabelu brambor, že máme 
hlad. Půjčili mně a jdu do boudy a uvařili 
jsme si pár. Jdeme pro vodu a po jídle 
spát. Snad donese Sl. ráno chléb nebo 
brambory. Poprchává. Hlad. 

6. listopadu 1943, sobota 72. týden.  

Do 9 h ležíme a nespíme. Sl. zde nebyl, 
Drexler a Vláďa jsou v poli. K poledni při-
šel Sl. k Her. Dopol. asi o 1/2 10 h jíme 
česnečku. Sl. přijel s vozíkem do zahrady. 
Je moc přívětivý, dal tatovi fukem cigaretu. 
Na střechu přibil papír. Pak přišel do bou-
dy a donesl: chléb, cigarety, 2 noviny, vuřt. 
K večeru přijde, Lici s ním bude mluvit. 
K obědu je karfiol. polévka. Odpol. dělá 
v poli opět Drexler, tata krájí zelí. Před Sl. 
se dělal nemocný, aby s ním nemusel jed-
nat, jinak by byl bugr. Sl. říkal, že je ma-
rod, že si šel večer brzy lehnout. Situace 

je výborná. Rusi se vylodili na Krymu 
u Kerče, bijí se u Kyjeva, Velkých Luk, 
v Italii "naši" postupují ve středních Apeni-
nách. Překročili řeku Trigno. Sl. nemůže 
odpol. do boudy přijít, poněvadž dělá v poli 
Drexler. Večer Sl. přišel a donesl ještě 
jeden pecen chleba, syrečky a ocet. Jde 
s Lici na procházku, je prý moc přívětivý. 
S tím chlebem to bude zase prý lepší, až 
Orel na to trochu zapomene, ale 
s bramborama to je hrozně zle. Od Gandi-
ho nedostane a brambor nesežene, chodí 
prý komise po chaloupkách. Sl. mluví prý 
moc optimisticky, že už bude brzy konec. 
Situace je výborná. Kyjev padl! Je to vý-
borné. Jdu s tatínkem na 2 h na procházku 
a do lesa házím nať a odpadky. 
U Gandiho jsme si vzali cibuli a nať jsem 
hned zahodil do lesa. Lici krájí cibuli. Jde-
me pro vodu a třepeme deky a potom 
jdeme na brambory. 

8. listopadu 1943, pondělí 73. týden.  

O 7 h snídáme a o 10 h jdeme nahoru. Sl. 
je v poli a Drexler též nadává, že má ode-
vzdat brambory a nemá je. K obědu je 
opět guláš z vuřtů a brambory. Je prima 
oběd. Odpol. sedíme. Sl. a Herinková sází 
česnek. Dělá se vítr. Co nového nevíme, 
od pátku nemáme noviny. Večer jede Sl. 
a Herinková domů a Krista jde pro karfiol. 
Ráno zde byla i Hanková. Snad večer do-
nese Sl. chléb. K večeři je chlebová polév-
ka. Sl. nepřišel. Mama a Lici jdou na pro-
cházku a přišly o 9 h a jdu já s tatou ven. 
Bereme si karfiol a jdeme pro vodu. Ule-
háme k spánku a klepe Reuter. Jdu ven 
a on se sebral a jde pryč a stojí u kádě. 
Tata jde za ním a jdou do boudy. On je 
zas v "octě". Sedí až do 1 h !!! Říkal, že 
Slavoň zde už spíš byl. Sl. chodí s tou 
holkou, co jezdí k Fialům z Přerova, co si ji 
měl Her. vzít. O 1 h jde domů a my spát. 

16. listopadu 1943, úterý 74. týden.  

Snídáme kávu s posledním chlebem. 
Jdeme nahoru. K obědu je karfiol. polévka 
a pár brambor v ní. Odp. sedíme. Počítám 
na 100 %, že Sl. dnes přijde, jinak je hlad. 
My máme všichni hlad a jíst není co. Ne-
víme, co je se Sl., a chci večer tam jít. 
K večeři není nic. Potom jsme se rozhodli 



s Lici, že půjdem ke Sl. O 1/2 9 h jdeme 
tam a sice zadkem jejich zahradou. 
V kuchyni sedí holička a Gandové 
a u Žofky je světlo. Slyšel jsem mluvit 
Gandovou a Mařu. Do 1/2 10 h čekáme 
a holička je stále u nich. Jdeme domů 
a píšeme dopis pro Sl. Chci jít k X, aby 
dopis Sl. dal. Jdu k X a oni už spali a přes 
okno jsem se ho ptal, co je se Sl. On ani 
nevěděl, že je Sl. nemocen. Sebral jsem 
se a jdu s Licí, která mě u Herinkového 
čeká, zpět zadem ke Zd. U Gandich jsou 
vzhůru a u Žofky zhasli. Čekáme do 1/4 12 
h, až se u Gandich zhaslo. A jdu potom za 
Sl. On mě zval dál a probudil Vl. a  donesl 
mi chleba a Sl. mně dal 2 sáčky nudlí. Byl 
moc přívětivý a Sl. též řekl mně, že má 
silnou chřipku. Prý si poslal pro X a ten 
nebyl doma. Sl. musí ležet. Řekl jsem mu, 
že Lici je na schodech na zahradě a on 
mně nic neodpověděl. Jdu zpět s Lici do-
mů a jsme rádi, že máme co jíst. Sl. řekl, 
že má ještě na lístek fasovat dál a bude 
hledět, aby to zítra nějak tatovi donesl. 
Hned jsme dostali každý kousek chleba 
a jdeme pro vodu a spát. Prší. 

18. listopadu 1943, čtvrtek 74. týden.  

Snídáme v 1/2 7 h a o 10 h jdeme nahoru. 
Od Zd. [Zdařilů] není nikoho vidět. K obě-
du je česnečka s chlebem. Odp. sedíme 
a ejhle. Sl. jde. Je naštvaný, že jsem byl 
v úterý u X. On X prý přišel za Sl. a řval 
jak pavián, že ať tam nechodíme, že on 

má už hlavu jak škopek a že se z toho 
zblázní apod. Taky naposled jsme u nich 
byli. Cigarety Sl. nedonesl, že má prý jen 
cigára. Nového není nic, u Kyjeva prý Ru-
sové postupují. Noviny nemá, ale slíbil, že 
donese a též vuřt a to sádlo.  

23. listopadu 1943, úterý 75. týden.  

Ráno spravuji vařič a snídáme. Sl. dělá 
v makouně. Spíme do 12 h (jen já a Lici) 
a jdem nahoru. K obědu je kapusta 
a chléb. Odp. dělá v poli Drexler. Asi viděl, 
že je bouda odemknutá, a přišel k boudě 
a díval se špalkama dovnitř. Stále si po-
brukoval: "Sl., toť ta sviňa mesim chrápe." 
Až byl hotov, přišel zas a zase se díval 
dovnitř. [...] Situace je dobrá, ale u Kyjeva 
útočí Němci. 

28. listopadu 1943, neděle 75. týden.  

O 7 h snídáme a do 10 h ležíme, ovšem 
jen já a Lici. Modlíme se, je Roš Chaudeš. 
Kéž by to bylo pro nás poslední měsíc 
v exilu. K obědu je hřibová omáčka s chle-
bem. Němci něco píší, že prý se vykládá, 
že začíná v Německu revoluce, je prý to 
bluff. [...] Dnes udělal tata tu červenou 
řepu a je prima. O 10 h jdeme spát. Celou 
noc prší. 

      … pokračování příště 

 
 
 
 
 

Letošní odhalení pomníku na místě bývalé lesní skrýše v lese Bělá u Tršic, kde se určitou 
dobu za 2. světové války ukrývali manželé Wolfovi s dcerou Felicitas a synem Ottou, opět 
obrátilo pozornost veřejností k osudům této židovské rodiny. Čtenáři Wolfovu rodinu znají 
především díky deníku syna Otty, který vyšel knižně. Zcela stranou zájmu této události opět 
zůstal druhý syn z této pronásledované židovské rodiny, Kurt Wolf, kterému jen jeden 
semestr chyběl k dosažení lékařského diplomu. Pod vlivem válečných událostí utekl do 
Sovětského svazu,vstoupil zde do Československého polního praporu a v bitvě u Sokolova 
padl. Rodina Wolfova tuto skutečnost znala už brzy po válce. Navíc byla informována, že 
Kurt byl vyznamenán řádem Bílého lva za vítězství a mohla se proto alespoň těšit, že bojoval 
statečně. Bližší informace o jeho smrti však nezjistila, přestože po nich dlouho pátrala. 
Teprve před dvěma lety pátrání po okolnostech jeho smrti skončilo. O posledních chvílích 
Kurtova života se dověděla dcera jeho sestry Felicitas, Eva Vavrečková a s ní i širší 
veřejnost v článku uveřejněném v MF Dnes v polovině března 2010. Válečný veterán 
Alexander Beer v něm vzpomínal na památnou bitvu u Sokolova a krátce svůj boj po boku 
Kurta Wolfa popsal: "Nacistům jsme při jejich prvním útoku vyřadili šestnáct tanků. Ustoupili 

 

KKrruuttáá  ssmmrrtt  KKuurrttaa  WWoollffaa  
 



tům jsme při jejich prvním útoku vyřadili šestnáct tanků. Ustoupili a vrátili se už s šedesáti 
obrněnci. Rozpoutalo se pro nás peklo," vzpomněl Beer, který už u Sokolova velel minomet-
nému roji. Kurt Wolf bránil palbou z kulometu protitankový kanon před německou pěchotou. 
Kaanon však dostal přímý zásah a ostatky jeho obsluhy výbuch granátu rozmetal do všech 
stran. Opodál zakopaný velitel družstva 1. čety Kurt Wolf však pálil dál až do chvíle ,kdy ho 
smrtelně zranil další výstřel z německého tanku. Alexandra Beera přitom napadalo, že Kurt 
zahynul. Nakonec se však před ústupem přece jen šel podívat zda Kurt žije. "Měl strašnou 
ránu v břiše, uniforma mu mokvala krví, a když si  rozerval blůzu, odhalila se mu střeva. Pro-
sil mě, abych ho zastřelil, že jako lékař moc dobře ví, že je s ním konec a v žádném případě 
nechce, aby ho zajali nacisté," řekl Alexander Beer, kterému vzpomínka na tuto událost do-
dnes vhání slzy do očí a stále si vyčítá, že nakonec vyslyšel Wolfovy prosby, aby ho opustil a 
sám přežil. Nejlepší Kurtův kamarád už z důstojnické školy v Buzuluku Saša Beer nechal 
Kurtovi pušku a se zraněnou nohou se belhal ke druhému břehu řeky. Po pár krocích uslyšel 
výstřel. Smrtelně zraněný Kurt Wolf se střelil z pušky do úst. Unikl tak zajetí, kde by ho nacis-
té nejspíše mučili jako Žida, který měl tu "drzost", že vstoupil do Československého polního 
praporu, aby proti nim mohl bojovat. Alexander Beer ještě vzpomněl na nadějného mladého 
muže Kurta Wolfa: "Byl jen o dva roky starší a mnohem schopnější než já. A větší úspěchy 
měl také u děvčat. " Kurt Wolf si také stěží připouštěl, že válku nepřežije. Nabídku, aby 
vstoupil do zdravotnické jednotky vždy odmítal s odůvodněním, že felčarem se může stát až 
po válce, ale teď si chce ještě vyřídit účty s nacisty. Smrt na frontě si ho však našla příliš 
brzo. 

Miroslav Rozkošný 

 

 Kdo byl Kurt Wolf 

Narodil se v roce 1915 v Lipníku n. B. Padl v bojích u Sokolova 9. března 1942. Středoškol-
ské vzdělání získal studiem gymnázia v Litovli. V roce 1939 přerušil studium lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity a utekl přes Polsko do Sovětského svazu. Zde pomáhal ve 
zdravotnictví a jako učitel pracoval v Kazachstánu. Vstoupil do tvořící se československé 
jednotky a v Buzuluku absolvoval školu pro důstojníky v záloze a stal se velitelem družstva 1. 
čety, 2. pěší roty. Za hrdinství v bitvě u Sokolova byl postupně vyznamenán 
Československým válečným křížem a sovětským řádem Rudého praporu. Posmrtně byl 
povýšen z četaře nadporučíka a udělen mu byl titul MUDr. Prezident Beneš mu udělil řád 
Bílého lva za vítězství. 
 
 
 

ŽŽiivvoott  nnaaššiicchh  ppřřeeddkkůů  
 
 
Četba na pokračování … 
 
Dožínky: 
Důležitou oslavou zemědělské práce byly 
v minulosti dožínky. Za feudalismu byly 
poděkováním za sklizenou úrodu, kdy si 
lidé po těžké práci odpočinuli a pobavili se, 
nezapomněli však ani na rituály spojené 
s předáváním věnce hospodáři, a další, 
které měly symbolizovat především podě-
kování. Právě za dob poddanství a roboty 
bylo předávání věnce hospodáři, správci 
důležitým úkonem ukončení žní a svezení 

sklizně do stodol a zároveň pozváním pra-
covníkům na hostinu.  
Do 19. století bylo s dožínkami spojeno 
mnoho zvyků a rituálů. 
Když se žně chýlily ke konci a vázalo se 
poslední obilí, ženci a žnečky se navzájem 
pozorovali, aby nikdo nezůstal pozadu, 
poslední. 
Kdo totiž poslední pokládku položil, stával 
se „žebrákem“ a tím nikdo nechtěl být. 



Taktéž bylo zvykem, že si ženci krášlili 
srpy a hrábě polním kvítím a pentlemi a při 
cestě s poslední fůrou domů si zpívali. 
Šťastné zakončení žní byla totiž velmi dů-
ležitá událost v hospodářství. 
Hospodyně přichystala na dožatou lepší 
jídla a pití. Dávala se hovězí polévka, ho-
vězí maso a mléčná máčka s křenem, 
k níž musel být perník a velké vdolky. Tak-
též nechybělo pivo a kořalka. 
Děvčata již měla upletený dožínkový vě-
nec, ve kterém byly kromě klasů polní kvě-
ty, a dále něco ode všeho, co rostlo na 
poli: čočka, len, hrách. Potom se děvčata 
lépe oblékla, jedna si vzala věnec do ru-
kou a předstoupila před hospodáře a hos-
podyni, říkala: 
 
Havra-havra-havránku,  
rozestupujte se, chaso, na stránku. 
Rozestupujte se dále a šíře, 
abych já s tím poctivým věncem mohla při-
stoupit blíže. 
Muži k ženám, mládenci k pannám. 
Já bych k svému přistoupila, ale jej neznám, 
teprv si ho hledám. 
Co jsem já pro tento věneček vystát musela, 
patery botky jsem potrhala, 
dvoje novy, troje ve dni, slaměnyma dratvama 
podšity. 
Když jsem já šla kolem jedné zahrádky, 
trhal tam stařéček se stařenkou karlátky. 
Já jsem je prosila o některou, oni po mně hodili 
slaměnou sekerou. 
Kdyby nebylo mého hanáckého kožicha,  
byla by mě ta sekera zaletěla na tři sáhy do 
břicha. 
Když jsem já šla kolem jednoho šáší, 
tam tři pacholata svačí. 
Já jsem jim pravila Rač Pán Bůh žehnat, 
oni se mě začali posmívat. 
Ten, který se na mě nejvíc obořil, ten mě svou 
svačinou obdařil. 
Dal mně stehýnko ptačí, klepýtko ptačí, 
já jsem se tak nemálo nasvačila, 
Že mně má hanácká kordulka nestačila. 
Když jsem já šla kolem jednoho křoví, 
vyletěl z něho ptáček a byl to slavíček. 
Já jsem ho chytila za nožku, udeřila jsem s ním 
o hrušku, 
takže se to peříčko rozletělo na podušku. 
Vy, vážení hospodáři, když y to peříčko budete 
chtít míti, 
musíte ho první den sbírati, druhý den dříti, 
a třetí den se svou hospodyní se na něm vy-
spati. 
Když jsem já šla kolem pekel, 
vyletěl na mně luciper s měchem. 
Chtěl mě můj věneček vzíti, 
já jsem mu ho nechtlěla dáti. 
Já jsem ho chtěla našim hospodářům 
odevzdati. 
Chcete-li tento věneček ode mne dostati, 
tak si ho musíte vyplatiti. 

Já vám jej ale spíš nemohu dáti, až budou 
peníze na talíři ležeti. 
Tři stováčky, renšťáky zlatý, 
pochválen buď Ježíš Kristus! 
 
Následovala hostina, při které se tancova-
lo a zpívalo. 
 
Ve 20. stol. se organizace dožínek ujímaly 
různé spolky, sdružení a politické strany,  
především dorost republikánské strany 
(agrárníci). Pokud v obci nebyli agrárníci, 
konávaly se dožínky ve skromnějším roz-
sahu. 
V Tršicích se konaly poslední dožínky 
v roce 1947. Po děkovné mši v kostele se 
konal před radnicí na náměstí promenádní 
koncert. Odpoledne prošel městečkem 
průvod doprovázený místní dechovkou. 
V čele průvodu jelo dvanáct jezdců na 
ozdobených koních oblečených 
v hanáckých krojích. Za nimi hudba, školní 
mládež, poté šestnáct párů mladých lidí 
opět v krojích. V kočáře jel hospodář 
s hospodyní, za nimi žebřiňák s chasou se 
srpy, kosami, hráběmi. Průvod šel na Ko-
pec, kde se odehrála vlastní dožínková 
slavnost. Po projevu se předal hospodáři 
s hospodyní dožínkový věnec, krojovaná 
mládež zatančila Moravskou a Českou 
besedu. Pak následovala lidová veselice, 
která končila až v pozdních večerních ho-
dinách.  
V době kolektivizace se dožínky 
v jednotlivých obcích nekonaly, pokud 
ano, tak měly zcela jinou podobu. 
S postupnou likvidaci soukromého země-
dělství se měnila i jejich tvář. Soustředily 
se na předání věnce předsedovi JZD a 
následné hostiny pro družstevníky. Později 
se dožínky odehrávaly v Olomouci a Ná-
měšti na Hané, kde měly okresní, a tudíž 
zcela jiný rozměr. Již se nejednalo o zvy-
ky, tradice, ale oslavy měly především 
zdůraznit a propagovat politický systém 
své doby. Proto si myslím, že spojovat tato 
akce s lidovými tradicemi je nesprávné a 
tudíž se o nich nebudu rozepisovat. Se 
zvykoslovím tyto akce neměly nic společ-
ného. 
 
 
Dočesná: 
Ve druhé polovině srpna se u nás začal 
„obirať chmel“. Chmelnice se pokácely a 
nasekaný chmel se v otýpkách vozil k „obi-
račom“, což byly ženy a děti. Obirači na-
večer přivezli chmelové šišiky k sušírně na 
„líhy“ a tam se sušily. V sušírnnách se 
topilo uhlím a líhy se přehazovaly. Při do-



soušení sedávali dospělí a mládež kolem 
pece, vyprávělo se, zpívalo, zkrátka býva-
lo veselo. 
Po sklizni se v každém statku konala “do-
obiraná“. Lidé na dvoře rozestavili stoly, 
lavice a všichni, kteří se na sklizni podíleli, 
dostali od hospodáře občerstvení a odmě-
nu. Součástí „doobirané“ bylo také předá-
vání věnce, tentokráte z chmelových ši-
šek. Věnec odevzdávali obirači opět hos-
podáři s přáním k dobré úrodě.  
V Lipňanech vzala chasa jeden štok (tyč 
s chmelovou révou) a ozdobila jej pentle-
mi. Obdobně ověnčila fábory koně, vůz a 
takto vjeli do statku a tam blahopřáli hos-
podáři k bohatému výtěžku. Hospodář 
nechal narazit bečku piva, hospodyně při-
chystala vdolky plněné hruškami a povidly. 
Lidé se bavili, zpívali a tancovali často až 
do pozdních večerních hodin. 
Od počátku 60. let 20. stol. se začal chmel 
obírat na česačkách a jeho sklizeň tak 
získala zcela jiný rozměr a atmosféru. 
 
V roce 1966 byly v Tršicích pod patronací 
místního JZD uspořádány poprvé tršické 
chmelové slavnosti. Ty se během několika 
let staly ve svém okolí známé a populární 
především díky svému kulturnímu progra-
mu a nádechu lidové slavnosti. V pátek 
bývala zpravidla zábava pro mládež na 
hřišti na Kopci, v sobotu následoval večer-
ní kulturní program v prostorách zámku a 
zámecké zahrady (amfiteátr). V neděli se 
na náměstí odehrával koncert dechové 

hudby a odpoledne byl položen věnec 
před domem zakladatele moravského 
chmelařství Hynka Floryka. Odtud pak šel 
průvod, ještě počátkem 70. let krojované 
mládeže, dětí, s hospodářem a hospodyní, 
koňské povozy, kočáry na Kopec, kde na 
hřišti po projevech představitelů okresu a 
dalších institucí byl předán předsedovi 
JZD věnec. Poté následoval kulturní pro-
gram, spojený s vstoupením populární 
osobnosti, skupiny, závody koňských 
spřežení a další. 
Součástí byly prodejní stánky s ovocem, 
zabíjačkové speciality a další. 
Chmelové slavnosti v 70. a 80. letech do-
kázaly přitáhnout do Tršic stovky a více 
návštěvníků a tak byly skutečnou kulturní 
událostí obce. V průběhu 90. let 20. století 
se změnami ve společnosti jejich význam 
upadal. Celá organizace programu, včetně 
finančního zajištění, zůstala na Obci Trši-
ce.  Od roku 1995 se program přesunul 
z hřiště do kulturního areálu pod zámek a 
v roce 1996 se konaly naposled. 
V současné době snad dočesnou připomí-
nají jen o tršických hodech chmelové rato-
lesti, které jsou umístěny v altánku na ná-
dvoří, kde se konají hody, a taktéž 
v kostele před oltářem při slavnostní ho-
dové mši.  
 
 
Pokračování příště 

Milan Mahdal 
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