
 
 

 

 

 



           

SSlloovvoo  ssttaarroossttkkyy  oobbccee  
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
prázdniny jsou skoro u konce a s nimi i čas dovolených. 
Nás ale čeká jedna milá povinnost a to slavnostní otevření školky a fitness centra. Na svém 
zasedání dne 16. 6. 2010 bylo zastupitelstvem obce schváleno vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení na vybudování mateřské školy v Tršicích a 22.6.2012 
byla celá budova zkolaudována. 30. srpna 2012 v 10.00 hodin přivítáme naše děti ve školce 
a od 13.00 hod se může přijít podívat každý, kdo je „zvědavý“. Naše školka  má dvě oddělení 
po  20 dětech. Učit je budou 4 paní učitelky a pomáhat jedna paní hospodářka. Po 25 letech 
se Tršice dočkaly své školky, ale zároveň i fitness, které jak pevně věříme najde své 
příznivce a bude využito širokou veřejností a to i k jiným sportovním aktivitám. 

ou. 

Z Programu obnovy venkova jsme dostali dotaci na zateplení fasády budovy školní jídelny ve 
výši 443 000,-Kč, tato částka činila 50% z celkové investice. Jsme rádi, že jsme mohli opravit 
i budovu jídelny, protože s budovou mateřské školy jsme vytvořili vzhledově i technicky jeden 
celek. Před prázdninami jsme se dověděli, že vedení Mateřské školy v Suchonicích rozhodlo 
o tom, že od září tohoto roku nebudou odebírat obědy z naší školní jídelny, toto rozhodnutí 
naštěstí neovlivní dobu udržitelnosti projektů na školní jídelně.  
V letošním roce jsme dostali dotaci z ministerstva kultury i na nákup nových počítačů a 
programu do naší knihovny. Celkové náklady by měly být kolem 76 tisíc Kč, z toho dotace 
činí 40 tisíc Kč. Chtěla bych poděkovat naší knihovnici paní Marcele Chromkové, která si tuto 
dotaci vyřídila prakticky sama a zvedla tím úroveň naší knihovny. Ke zkulturnění prostředí 
jsme přispěli nákupem posezení  a po prvních ohlasech víme, že jsou naši čtenáři spokojeni.  
Další získanou dotaci jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště u 
budovy základní školy I. stupně. Projekt pod názvem "Zaženeme nudu" je financován v 
částce 335 tisíc Kč, z toho poskytnutá dotace je 235 tisíc Kč, obec tím pádem dofinancovává 
100 tis. Kč. Hřiště je pro děti do 12 let a bude určitě využité našimi dětmi do 4. třídy i školní 
družin
Další akcí, kterou jsme úspěšně dokončili byla oprava fasády, vstupního portálu,  dveří a 
oken na kapli Svaté Praxedy ve Vacanovicích. Dotace jsme dostali z programu Leader ve 
výši 395 tisíc Kč s tím, že obec se bude finančně podílet  nejméně 205 tisíci Kč. Nad rámec 
dotace jsme ještě nechali za 43 tisíc Kč opravit okna. Chtěla bych poděkovat občanům 
Vacanovic, kteří na celou opravu přispěli částkou 70 000 Kč a SDH Vacanovice, který také 
finančně přispěl částkou 10 000 Kč. Moc jim děkujeme, protože jsme mohli zaplatit i opravu 
oken, které původně v žádosti o dotaci nebyli uvedeny.  
Mikroregion Bystřička uspěl se svojí žádostí v programu OPŽP a díky tomu zrealizujeme na 
jaře příštího roku další dotační titul. Do všech místních částí naší obce pořídíme bezdrátový 
rozhlas, který nám chybí a je potřeba pro informovanost občanů.  
V těchto dnech jsme obdrželi další vyrozumění o poskytnutých dotacích a to na cyklostezku 
Doloplazy - Tršice a od Ministerstva životního prostředí jsme dostali podepsané rozhodnutí 
panem ministrem Chalupou o přidělení finančních prostředků na výstavbu kanalizace a ČOV. 
Obě tyto akce budou realizovány na jaře 2013. Nebudeme na zimu rozkopávat obec.  
Ještě čekáme na vyrozumění ohledně žádosti na zateplení budovy základní školy  II. stupně. 
Máme před sebou opravdu dost práce. Jenom bychom Vás ještě chtěli ubezpečit, že co se 
týká přípojek na kanalizaci a vůbec pracíh na kanalizaci budete osobně informováni obecním 
úřadem. Na podzim proběhnou  informační schůzky.  
Nechci aby tyto informace byly brány jako chlubení, podle podmínek přidělených dotačních 
titulů, jsme povinni o tomto občany informovat, ale nakonec – je se čím pochlubit ne ?          
 
Závěrem si Vás dovoluji pozvat na naše Tršické hody s tradičním bohatým programem a 
přeji Vám hezký zbytek léta ! 
 
                                                            Leona Stejskalová 
                                                           starostka obce Tršice  

 
 



          
  

UUssnneesseenníí  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  TTrrššiiccee  
 

 
Usnesení z 12. zasedání ZO Tršice konaného dne 31.5.2012 
 
131/12 – 12 Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení z 11. zasedání ZO 
2. Schválení poskytnutí úvěru na financování investičních akcí v obci 
3. Rozpočtová opatření č. 2 na rok 2012 
4. Přijetí finančního daru na stavební úpravy kaple Sv. Praxedy ve Vacanovicích 
5. Diskuse 
6. Závěr 
 
132/12 – 12 ZO na základě § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění rozhodlo o poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru – „Výstavba kanalizace, rekonstrukce 
MŠ, výstavba hřiště“ ve výši 20 000 000,- CZK u Československé obchodní banky, a.s. dle nabídky, 
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Čerpání úvěru do : 31.12.2013 
Datum konečné splatnosti : 31.12.2033 
Úročení: Pohyblivá úroková sazba: 1M PRIBOR + marže 0,90% p.a. 
Splácení jistiny: 83 334,- Kč (poslední splátka 83 174,- Kč) 
 
133/12 – 12 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2012 – Kra.úřadu Olomouckého kraje na rok 2012 
Účelová neinvestiční dotace na odbornou přípravu jednotek SDH ve výši …….3.600,-- Kč 
příjmy: položka 4122, ÚZ 14 004 
výdaje: § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14 004 
Účelová neinvestiční dotace-finanční prostředky určené pro ZŠ Tršice na dotaci v oblasti 
podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách část příjmová : 
4116-průtoková dotace pro ZŠ Tršice 
ÚZ 325 33 123 ……………. částka ……………. 354.754,98 Kč 
4116-průtoková dotace pro ZŠ Tršice 
ÚZ 321 33 123 ………..…….částka …….………. 62.603,82 Kč 
Část výdajová: 
3113 5xxx –průtoková dotace pro ZŠ Tršice 
ÚZ 321 33 123 a 325 33 123 
 
134/12 – 12 ZO souhlasí s přijetím finančního daru od věřících dárců a příznivců Sv. Praxedy a 
občanů Vacanovic na stavební úpravy kaple Sv. Praxedy ve Vacanovicích ve výši 70 000,- Kč. 
Darovací smlouva bude podepsána za dárce paní Milenou Polákovou a panem Mojmírem Novotným. 
Finanční částka bude zaslána bankovním převodem na účet obce Tršice.Kontrolou znění darovací 
smlouvy pověřuje ZO starostku obce. 
 
 
 
Usnesení z 13. zasedání ZO Tršice konaného dne 3.7.2012 
 
135/13 – 12. Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání 
1. Kontrola usnesení ze 12. zasedání ZO 
2. Revokace usnesení č. 132/12 - 12, schválení poskytnutí úvěru na financování 
investičních akcí v obci 
3. Revokace usnesení č. 107/9 - 12 
4. Záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce 
5. Vymezení majetku do výpůjčky příspěvkové organizaci ZŠ Tršice 
6. Poskytnutí neinvestičních výdajů na 1 dítě v MŠ Suchonice 
7. Diskuse 
8. Závěr 
 
136/13 – 12 ZO revokuje usnesení č. 132/12-12 ze dne 31.5.2012 
 
137/13 – 12 ZO na základě § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění rozhodlo o poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru – „Nástavba MŠ a Fitness, Výstavba 



splaškové kanalizace a ČOV“ ve výši 20 000 000,- Kč od České spořitelny, a.s. dle nabídky, která je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Čerpání úvěru do : 30.6.2014 
Datum konečné splatnosti : 20.12.2034 
Úročení: Pohyblivá úroková sazba: 1M PRIBOR + 1,2 % p.a. 
Splácení jistiny: 81 300,- Kč měsíčně (poslední splátka 83 500,- Kč) 
 
138/13 – 12 ZO revokuje usnesení č. 107/9 -12 ze dne 25.1.2012. Obec Tršice bude nadále užívat 
účet č. 1801708329/0800 u České spořitelny a.s. 
 
139/13 – 12 ZO rozhodlo o vymezení majetku ve výpůjčce pro příspěvkovou organizaci Základní škola 
Tršice, okres Olomouc s účinností od 1.8.2012 na dobu neurčitou. Příloha č. 1 ke „Zřizovací listině“ se 
doplňuje dodatkem č. 2: 
Budovy a stavby: 
- 1.nadzemní podlaží budovy čp. 356 - Ideální polovina kotelny pro budovu MŠ a Fitness 
- 1.nadzemní podlaží budovy čp. 356 - kotelna pro budovu školní jídelny 
- 2. nadzemní podlaží budovy čp. 356 - Mateřská škola 
- Dětské hřiště se zázemím k mateřské škole 
Pozemky: 
p.č. – 519 
p.č. 96/5 a+b (p.č.96/1=a, p.č. 96/3=b) dle geometrického plánu č. 554-193/2011 
ze dne 14.3.2012 zpracovaného Ing. Janem Přikrylem 
 
140/13 – 12 ZO souhlasí s platbou na pokrytí neinvestičních výdajů na jedno dítě v Mateřské škole v 
Suchonicích v pevné částce 1 500,- Kč/školní rok za těchto podmínek: 
- dítě má trvalý pobyt v obci Tršice, včetně místních částí 
- dovršilo věku 3 let, za děti předškolního věku a mladších 3 let se platba neposkytuje, pro děti 
předškolního věku je spádová MŠ Tršice dle §34 odst.4 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v 
platném znění 

ice) 
- výdaje – věcnou režii na školní stravování Obec Tršice nad rámec pevné částky na jedno dítě 
neposkytuje, tyto nejsou součástí neinvestičních výdajů (platí zřizovatel MŠ, tedy Obec Suchon
 
 

 
          

  

TTrrššiiccee  jjaakkoo  ppeerrllaa  zzddrraavvíí  
 

 
Nedávno proběhla v tisku práva, že 
nejstarší muž v České republice se dožil 
106 let. Lidově řečeno, na paty mu šlape 
nejstarší tršický rodák a občan Jan Nitka, 
kterého čeká oslava stejného výročí 
narození v listopadu. Nejstarší tršická 
rodačka paní Anežka Wonischová, rozená 
Zatloukalová se v Domově pro seniory v 
Přerově v lednu dožila 104 narozenin a je 
ve stále dobré zejména duševní kondici. 
"Je obdivuhodné jakou má ještě paměť", 
říká o paní Wönischové Alena Cedidlová, 
která ji pravidelně každou středu 
navštěvuje. V pořadí třetí více než stoletá 
tršická rodačka, paní učitelka Mačáková, 
žije v domově důchodců na Sv. Kopečku. 
V dlouhověkosti obyvatel Tršic se zřejmě 
nejedná o náhodu, protože už v roce 1942 
v příloze Zpravodaj č. 47 časopisu Svět v 
obrazech píše autor Ladislav Suchdolský 
o Tršicích jako perle zdraví, což také dal 
do titulku svého obsáhlého článku s něko-

lika fotografiemi. V jeho úvodu autor půvo-
dem z Přerova píše o Tršicích: "Jsou pra-
vou klimatickou perlou naší vlasti, kterou 
již naší předkové dovedli náležitě ocenit. 
Jejich klenoty přírodní krásy a zdraví pří-
mo hýří tršický kraj, bohatý rybníky, lesy a 
úrodnými polnostmi." 
Podobně jako Tršice se může chlubit svojí 
okolní přírodu i řada jiných obcí, ne však 
takovou dlouhověkostí svých obyvatel. 
Připomeňme si jen, že v polovině devade-
sátých let minulého století žilo přímo v 
Tršicích, bez jejich místních částí, šest 
více než devadesátiletých mužů. A co je 
také zajímavé, bylo jich více než stejně 
starých žen. Zdraví a dlouhověkost obyva-
tel Tršic vysvětluje jeden z místních lido-
vých léčitelů skutečností, že hluboko pod 
povrchem vesnice neprobíhají zlomy v 
zemské kůře jako je tomu jinde. Naopak 
autor článku Tršice - perla zdraví, Ladislav 
Suchdolský, vidí přínos životního prostředí 



pro obyvatele Tršic výhradně na povrchu. 
Vedle přírodních krás se autor článku zmi-
ňuje také o místním zřídle minerální vody 
bohaté na jód. Pro kvalitu místního ovzdu-
ší a okolní přírodu se už před mnoha léty 
rozhodli moravští číšníci vybudovat milio-
novým nákladem v Tršicích ozdravovnu. K 
této stavbě nakonec nedošlo, ale své 
dlouhověké občany měly Tršice už v polo-
vině minulého století. Patřil k ni obvodní 
lékař MUDr. František Hradil, který v roce 
1942 oslavil své čtyřiadevadesáté naroze-
niny, a autorem článku byl označen jako 
nejstarší moravský lékař. Na svém půso-
bišti v Tršicích objížděl dvanáct obcí a byl 
také prvním závodním lékařem v prose-
nickém cukrovaru, kam jako mladý lékař 
dvakrát týdně docházel. Byl prvním jedna-

telem Zemského chmelařského spolku, 
dvě desítky let členem obecního zastupi-
telstva a za svoji veřejnou činnost byl 14. 
8. 1911 jmenován čestným občanem měs-
tečka Tršic. Vedle vrozené konstituce, 
příkladné životosprávy a životního pro-
středí na Tršicku, měla zásluhu na jeho 
zdraví a dlouhověkosti také práce na 
dvouměřicové zahradě, kterou skoro sám 
obdělával až do svých pětaosmdesáti let a 
ještě potom byla jeho velkou radostí. Po-
dobně je tomu i u nejstaršího tršického 
rodáka Jana Nitky, který se ještě ve svých 
sto pěti letech těší alespoň z návštěv tršic-
kých zahrádkářských výstav a svých přátel 
zahrádkářů a ovocnářů.  
 

Miroslav Rozkošný 
 

 

 

 

OOpprraavvaa  ffaarrnnííhhoo  kkoosstteellaa    
NNaarroozzeenníí  PPaannnnyy  MMaarriiee  vv  TTrrššiiccíícchh  

 

V roce 2008 se začala opravovat věž 
farního kostela. Opravu prováděla firma 
Teslice ze Vsetína a začala s opravou 
části báně věže. Byla také pozlacena 
makovice a kříž, respektive kruh s paprsky 
a znakem IHS (jsou to počáteční písmena 
latinského Ježíš Svatá Oběť). Do 
makovice byly vloženy dva měděné tubusy 
s dobovými doklady, časopisy, mincemi, 
zprávami o opravě kostela i zprávami 
z obce Tršice. Jeden tubus naplnila 
doklady farnost, druhý obec Tršice. 
Oprava v tomto roce stála 1.178.002,- Kč. 

tech.

lické farnosti 
ršice č. 1800866309/0800. 

 
Zpracoval:  

xc. Administrátor 
 

 V roce 2009 se pokračovalo 
v dokončení opravy báně věže, báň byla 
celá pokryta měděným plechem, oprava 
v tomto roce stála 287.719,- Kč. V roce 
2010 začala oprava fasády věže, nejdříve 
vnitřní omítky ve zvonové části v hodnotě 
149.284,- Kč. Pak v 2. polovině roku 
následovala oprava vnější fasády věže 
kolem hodinových ciferníků v hodnotě 
103.092,- Kč. Tyto opravy prováděla firma 
RCBAU Robert Čundrle z Uničova. 
 V roce 2011 firma pokračovala 
v další opravě fasády a čtyřech hodino-
vých ciferníků a nových lamelových okenic 
na věži. Oprava stála celkem 865.868,- 

Kč. Zároveň byla tento rok podána žádost 
o dotaci z Programu rozvoje venkova na 
pořízení nového hodinového stroje a poří-
zení technického vybavení na rozhoupá-
vání dvou zvonů (lineární pohon) ve věži 
kostela. Tyto práce v ceně 221.796,- Kč 
vykonala firma Rostislav Bouchal – 
BOROKO z Brodku u Přerova. 
 V roce 2012 farnost pokračovala 
v opravě fasády věže kostela, vykonaly se 
práce v hodnotě 108.510,- Kč. Obec 
Tršice letos na opravu přispěla částkou 
13.000,- Kč, a touto cestou bych jí chtěl 
poděkovat jak za letošní finanční 
příspěvek, tak i za pravidelné příspěvky na 
opravu věže a hodin kostela v minulých 
le  
 Pokud by občané Tršic a ostatní 
příznivci tršického kostela chtěli přispět na 
další opravy věže, jejichž celkový rozpočet 
činí asi 4,5 milionu korun, mohou svůj dar 
poslat na účet Římskokato
T

František Pěnčík,  
e



 

 

PPřřeežžiijjíí  ssoocciiáállnníí  sslluužžbbyy  nnaa  ttrrššiicckkéé  ffaařřee??  
 

 

Již jsou tomu téměř dva roky, co se do 
části tršické fary nastěhovala pečovatelská 
služba Charity Olomouc, aby zde 
obyvatelům Tršic a přilehlých obcí 
Krčmaně, Grygova, Vsiska, Velkého 
Týnce, Čechovic, Hostkovic, Vacanovic, 
Lipňan, Zákřova, Přestavlků, Doloplaz, 
Daskabátů, Velkého Újezdu, Výkleků, 
Lazníček, Svrčova, Hambálku, Kozlova a 
Staměřic nabídla své služby.  

ituaci.  

úklid 

ornou péči a následné 

kýtá palčivá otázka udržitel-

nčně. Pro činnost 

nuje uspořádat 

pracovnici Mgr. Alenu Pírkovou, 
te 

ké na 
ww.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-

Pečovatelská služba je poskytována 
dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke 
svému věku, nemoci či postižení potřebují 
pomoc jiné osoby, aby mohli důstojně žít 
doma a nemuseli se stěhovat např. do 
domova důchodců. Dále se služba snaží 
zachovávat jejich sociální vazby, 
podporovat běžný způsob života a 
dodávat psychickou či duchovní podporu v 
jejich nelehké životní s
Tršická pečovatelská služba Charity 
Olomouc nyní poskytuje své služby 
čtrnácti uživatelům. Mezi nejvyužívanější 
služby, které pečovatelka Anna Vančurová 
zabezpečuje, patří zvláště pomoc při 
přípravě jídla a pití, pomoc s osobní 
hygienou (tedy například dopomoc při 
koupání), dovoz a donáška jídla, běžné 
nákupy a pochůzky či běžný 
domácnosti. 
Pomocí pro naše uživatele však nejsou 
pouze vykonávané pečovatelské úkony. 
Sociální pracovnice poskytuje i základní 
sociální poradenství a dále obě pracovnice 
také informují o kompenzačních 
pomůckách (inkontinenční pomůcky, 
chodítka, nástavce na WC) či úpravách 
bytových podmínek pro tělesně 
handicapované. Nabízí tedy poradenství 
pro dospělé, kteří se vzhledem ke své 
nemoci ocitli v situaci, se kterou si neví 
rady a potřebovali by získat informace, 
jaké jsou možnosti pomoci. Poradenství, 
které se týká zdravotního postižení 
vyžadujícího odb
nasměrování k organizacím, které ji 
zajišťují. 

Poslední dobou můžeme v novinách, rádiu 
i v televizi často slyšet o zeštíhlování stát-
ního rozpočtu a šetření ve výdajích. 
Vzhledem ke značnému omezení státních 
dotací neziskovým organizacím a omeze-
ním možností čerpání peněz z evropských 
fondů, se nas
nosti nestátních neziskových organizací a 
jejich služeb. 
Občané Tršic a okolních vesnic se však o 
svou pečovatelskou službu bát nemusí. 
V současné době se nám daří, i přes 
nelehkou situaci díky obětavému nasazení 
zaměstnanců Charity Olomouc, zajistit 
provoz pečovatelské služby v Tršicích 
Charity Olomouc v současném rozsahu. 
Zvláště příspěvky od obcí se stávají 
důležitým zdrojem financí pro zachování 
našich stávajících sociálních služeb. 
Tršická pečovatelská služba je právě 
jednou z těch šťastných, která je obcí 
Tršice podporována nejen vstřícností paní 
starostky, ale také fina
naší pečovatelské služby je tato podpora 
velmi důležitá a nezastupitelná. 
Právě spolupráci s obcemi a jejich 
představiteli, s lékaři, duchovními a řediteli 
škol se Charita Olomouc snaží co nejvíce 
zkvalitnit a prohloubit. Za tím účelem již 
uspořádala v pracovištích pečovatelské 
služby ve Velké Bystřici a v Těšeticích 
setkání s představiteli těchto obcí, mimo 
jiné s cílem představit různé oblasti 
činnosti Charity Olomouc, ale také 
hospicem na Svatém Kopečku a navázat 
spolupráci s představiteli spádových obcí. 
Charita Olomouc plá
setkání s podobným zaměřením na 
podzim právě také pro oblast Tršicka. 
Máte-li zájem o naše služby či podrobnější 
informace o pečovatelské službě, 
kontaktujte, prosím, koordinátorku a 
sociální 
tel. 734 435 073. Více informací může
najít ta
w
STH. 

Mgr. Pavel Matulka – Charita Olomouc
 

 

 
 
 
 



 
 
 

prohlídkou 

ěkujeme všem, kteří přispěli ke zdárné akci a těšíme se na „Noc

Mgr. Milan Mahdal 

 
 
 

lturní komise v Tršicích děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci „Dětského 
ne 2012“. 

 

 
V pátek 1. června 2012  se v naší obci uskutečnila „Noc kostelů“. Tato akce vznikla zhruba 
před deseti lety v Německu, odkud se rozšířila do řady evropských zemí a jejím posláním je 
seznámit současnou veřejnost s bohatstvím (a to jak hmotným tak nehmotným), které 
evropská kultura obsahuje. Protože ať si to uvědomujeme - chceme, či ne, kultura Evropy a 
tedy i naší země je založena na kořenech  křesťanství. 
Proto se i naše obec a farnost připojila letos k tomuto poselství a nabídla veřejnosti v tento 
den, či spíše večer návštěvu tršického kostela. Letos jsme se zaměřili především na 
prohlídku kostela. A tak návštěvníci měli možnost prohlédnout si kostel s komentovaným 
výkladem o historii a výzdobě a taktéž výstup na zrekonstruovanou věž s 

šických zvonů. Součástí akce bylo i občerstvení před farou. tr
D  kostelů 2013“.  
 

 

 
 
Již se stalo v Tršicích  tradicí (od roku 2003), že počátkem června slavíme  spolu se 
světovou veřejností „Den dětí“. V sobotu 2. června 2012  si již podesáté Kulturní komise 
spolu s rodiči a dobrovolníky z řad občanů a zájmových spolků a sdružení za finančního 
přispění Obce Tršice připravila pro děti zábavný program.  
Letos nás navštívili rytíři se sdružení „Non santi“, se kterými si děti vyzkoušely různé 
disciplíny a hry, papírovými koulemi jsme dobyli tršický hrad, v prostorách nádvoří zámku 
jsme shlédli vystoupení rytířů a nakonec každé soutěžící dítě dostalo dárek z tomboly. Kdo 
měl hlad, či žízeň, mohl se najíst a napít u tršických chovatelů. 
Jménem Ku
d

Mgr. Milan Mahdal 
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V televizním programu na ČT 2 jsem nedávno sledovala inscenaci už starší divadelní hry od 
Gabriely Preisové Gazdina roba a po jejím skončení vzpomínala na své zážitky s různými 
ochotnickými divadly. 
V letech 1936 - 1938 v penčické škole s námi divadlo nacvičovala paní učitelka Rašková. 
Vždy dvakrát do roka divadelní pohádku nebo kratší scénky na vánoční besídku. V tršické 
škole, kterou jsem později navštěvovala, se na nějaká divadla nepamatuji. Není divu, k po-
dobným zábavám byla nevhodná doba okupace. Ale hned po válce se začalo ochotničení 
velice rozvíjet a na scéně tršické Radnice jsme mohli vidět různá divadelní představení, či-
nohry, hry se zpěvy a také si vzpomínám na krásné provedení dvou operet, se vším co k 
tomu patří. Byla to hudebně líbivá opereta První valčík a Piskáčkovy Perly panny Serafínky. 
Pan režisér, zdá se mi, že to byl pan Spáčil, který také hrál, měl jistě šťastnou ruku při obsa-
zování rolí v této populární české operetce. Pan Pospíšil byl zpěvák s velkým zet a osobitým 
přednesem a rovněž tak i jeho partnerka Mařenka Kimlová v roli Serafinky. Stejně úspěšná 
byla dvojice pan Grégr a Mařenka Michlíková. V ostatních rolích byli dobří také už dříve 
známí ochotníci z Tršic. Nezklamali ani svátečně oblečení chlapci a děvčata z Tršic v roli 
veselé mládeže o pouti. 
Tuto dobu poválečného nadšení nezaspali ani mladí milovníci venkovských divadel v Penči-
cích. V roce 1946 úspěšně zahráli dvě hry se zpěvy od Karla Fořta Z českých mlýnů a Krás-
ka ze Šumavy. O tato představení se velice zasloužil pan učitel Jakub Němeček, rodák z 
Vacanovic, který jako houslista zajistil s pomocí tršických hudebníků k těmto představením 
doprovod. Byli to pan učitel Švarc, prof. Vybíral a pan Schubert, kteří vždy učinkovali i s do-
mácími ochotníky v Tršicích. 
V letech 1966 -1968 nacvičil pan učitel Charvát se staršími žáky na Základní devítileté škole 
v Tršicích různé hry a mezi nimi i Pyšnou princeznu. Trucovitou Marušku v ní hrála Maruška 
Zavadilová ze Lhoty a sličného krále Miroslava Zdenička Nádvorníková z Lazníček. Mezi 
další hry, které nacvičil pan učitel Charvát, patřila žertovná hra od Macháčka nazvaná Ženi-
chové. Mladí herci ji zahráli o prázdninách také v Zábeštní Lhotě. Představení se konalo v 
dnes už zbořené Libigerově stodole a dopadlo celkem zdárně, když panu režisérovi a her-
cům také vyhovoval prostor stodoly. 
Ještě si vzpomínám, že jsem slyšela o tršickém dívčím pěveckém triu ABA (Anka, Boža, 
Alena), které zpívalo s hudebním doprovodem i později po válce také při různých hrách se 
zpěvy. Na jejich příjmení si však nevzpomínám. 
Divadelní ochotníci měli vždy a mají zdravého ducha a obdivuji jejich vzájemnou pospolitost. 
Úplně se pro ně hodí mušketýrské heslo Jeden za všechny, všichni za jednoho. Ale ne tak 
moc bojovně. 
                                         Připravil  

Miroslav Rozkošný 
 

KKnniihhoovvnnaa  oozznnaammuujjee  
 

 
 

MÍSTNÍ  KNIHOVNA oznamuje svým čtenářům, že bude z důvodu 
čerpání řádné dovolené UZAVŘENA  od 17. do 28. září 2012. 
  
          Marcela Chromková, knihovnice 
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EXKURZE 
 

Nejočekávanějším obdobím všech školáků jsou letní prázd-
niny. Kromě sluníčka, koupání a zajímavých výletů mohou přinést 
celou řadu nebezpečných situací. Jak se při nich zachovat bývá 
častým a stále se opakujícím tématem vyučovacích hodin. Dobrých 
rad však není nikdy dost a v pondělí 18.června dostávali žáci 2. a 3. 
třídy rady od těch nejpovolanějších, členů záchranného 
integrovaného systému. Vypravili se na exkurzi do Hasičského zá-
chranného sboru a na Městskou policii v Olomouci.  
      Zajímavé vyprávění hasičů a prohlídka hasičské techniky 
vzbudila u chlapců, ale i u děvčat zájem o toto namáhavé povolání. 
Na policii si žáci mohli prohlédnout a zkusit ovládat kamerový systém, 
který bdí nad naší krásnou Olomoucí. Společně s policisty jsme si zopakovali dopravní znač-
ky a nejdůležitější pravidla silničního provozu. Nechybělo ani poučení o chování k cizím li-
dem a volně pobíhajícím psům. Závěr exkurze stál opět za to. Ukázka výstroje a hlavně vý-
zbroje policistů doprovázená ukázkami zásahových hmatů zaujala opravdu všechny.                                     
 
           Mgr. E.Žundálková 
                                                                                                         učitelka ZŠ Tršice 

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ IX. TŘÍDY 
 
 Již několik let se na naší škole 
udržuje tradice tzv. závěrečných prací, 
která i letos v závěru školního roku čekala 
na naše deváťáky. Ti v rámci tohoto 
projektu dostanou příležitost ukázat, co se 
ve škole stačili naučit, jestli dokážou 
vyhledat a shromáždit potřebné informace, 
patřičně je utřídit a zacházet s nimi. Také 
mají možnost předvést, jestli ovládají 
počítač natolik, že umějí graficky i 
výtvarně zpracovat text, začlenit do textu 
třeba fotografie a obrázky a popřípadě 
vytvořit nějakou pěknou prezentaci.  

ažovat.  

la udržet.“  

 Když žáci IX. třídy po přijímacích 
zkouškách vzali vůbec na vědomí, že se 
budou muset pustit do práce, zkoušeli 
nejdříve různé výmluvy- Proč? Na co nám 
to bude? Je to povinné? Co se stane, když 
to nezvládnu? Nakonec se ale pustili do 
práce; pro některé z nich to bylo třeba i 
poprvé, kdy úplně samostatně rozhodli o 
tématu, které následně zpracovali, a 
dlouhodoběji o něm museli uv
 Poslední fází je samotná prezenta-
ce vlastního výtvoru. Ta proběhla v přípa-
dě letošních deváťáků 14. června 2012. 
Od samého rána jsme mohli potkat ve 
škole svátečně oblečené deváťáky, kteří 

jen těžko skrývali nervozitu. Dostalo se jim 
všem ujištění, že se nemají čeho bát, že 
vážně nejde o život, že jenom přesvědčí 
porotu a ostatní spolužáky, že jsou v ně-
které oblasti života prostě odborníci. A 
nakonec to zvládli, mile překvapili nejen 
porotu, ale i své spolužáky. Měli jsme 
možnost zhlédnout vynikající prezentace, 
např. o chovu koní, o ještěrech, o drogách, 
o lázních ČR,…. spolužáci nám představili 
své koníčky- orientální tance, zumbu, růz-
né sporty. Zahrála nám i kapela Wellryba, 
byli jsme pozváni do hospůdky Ve Stodo-
le, učili se plést košíčky,… 
 Vybrat vítěze bylo pro porotu velice 
těžké, ale myslíme si, že vítězi byli vlastně 
všichni-zvítězili sami nad sebou! A jak to 
vidí s odstupem sami žáci IX. třídy? 
Jana Lenertová: 
„Závěrečné práce byly pro každého z nás 
skvělá zkušenost. Nejen, že jsme si 
vyzkoušeli prezentovat před svými 
spolužáky složitý text, ale dozvěděli jsme 
se plno zajímavých věcí o zájmech 
druhých. Jeden náš spolužák před námi tři 
roky tajil, že jezdí na motokárách, tu jeho 
skromnost obdivuji. Myslím si, že tuto 
tradici by si měla naše ško



Simona Nádvorníková: 
„Myslím si, že každý zvládl nějak obhájit 
svou práci. Byla to určitě veliká zkušenost. 
Líbilo se mi, že jsme to zvládli, i když jsme 
měli velký strach. Velice nám vadilo, že se 
na nás chodili dívat i žáci nižších ročníků, 
byli jsme z toho nervózní.“ 
Šárka Slováčková: 
„Když jsem byla na řadě, postavila jsem se 
před ostatní, na strach jsem zapomněla, 
mluvila jsem a pak už si pamatuji potlesk 
na závěr mé prezentace a já si šla 
s úlevou sednout.“ 
Dominika Takáčová: 
„Z prezentací mám dobrý pocit, jsem 
spokojená a klidně bych si vše 
zopakovala, ale už bez té trémy.“ 

ěl.“ 

A ostatní  deváťáci: 
„Na této závěrečné práci se mi pracovalo 
dobře. Zpočátku jsem sice nevěděla, co 

mám psát, byla jsem v koncích, ale nako-
nec jsem to zvládla!“ 
„ Bylo to velice zajímavé, dozvěděl jsem 
se mnoho nového, co jsem dodnes 
nevěd
„Líbilo se mi hlavně vystoupení kapely.“ 
„Prezentace prací byla hrozně stresová 
situace, brali jsme to opravdu vážně. A 
zvládli jsme to, všichni byli výborní!“ 
„ Díky porotě jsem to zvládl, pomohla i 
hudba kapely, ta nás rozveselila a trochu 
uklidnila.“ 
„Když na mě přišla řada, rozklepal jsem se 
a měl jsem v úmyslu utéct. Pak jsem 
uslyšel hlas paní učitelky: “Můžeš začít, 
nadechni se a bude!“ Nebýt toho, asi bych 
nic neřekl. Moc jí za to děkuji. Všichni 
jsme to zvládli a to je to hlavní.“ 
 

Mgr. Lenka Brlíková 
   ZŠ Tršice 

 

 
TEČKA ZA ŠKOLNÍM ROKEM  
 
        Blížící se konec školního roku bývá již tradičně spojen se školní  akcí s názvem Teč-
ka za školním rokem.  Na prostranství pod hradem se kolem 16. hodiny odpoledne začnou 
scházet organizátoři. Jsou to aktivní členové SRPŠ /stále ta hrstka věrných, kteří jsou ochot-
ni pro děti a školu něco udělat/, někteří učitelé, DJ Míša. Všichni se shodnou na tom, že ten 
školní rok zase strašně rychle utekl.                                                                                         
Přesně tak to bylo i letos v pátek 22. června. 
Rodiče se ujali přípravy bufetu a služby u 
vchodu, DJ připravil aparaturu, učitelé 
svolávali účinkující žáky. Před pátou hodinou 
se zaplnil celý prostor pod tršickým hradem 
diváky i účinkujícími.  Po uvítání, které 
pronesl ředitel školy, byl zahájen program. 
Žáci si letos připravili pod vedením učitelů 
bohatou škálu nejrůznějších vystoupení. 
Nejmladší žáci předvedli několik tanečků a 
zazpívali písničky. V druhé části jsme viděli 
tance ve stylu disko, zumbu , orientální tanec, 
sborový zpěv a rockovou kapelu starších 
žáků. Zaujalo také vystoupení kroužku mažoretek, kroužku aerobiku z Doloplaz a taneční 
dvojice Duo disko. 
         Nechybělo ani tradiční rozloučení se žáky devátého ročníku. Slavnostní šerpování 
provedla jejich třídní učitelka a žáci pronesli svůj projev na rozloučenou. Všem učitelům pak 
rozdali kytičku jako poděkování. 
        Nakonec si děti zahrály hry a zatančily pod vedením DJ Míši. 
        Co říci na závěr? Počasí bylo báječné, uzeniny také, program se vydařil a my, kteří 
jsme akci připravovali, doufáme, že se všichni účastníci příjemně pobavili. 
 
                                                                               Mgr. Radka Zborníková 
                                                                               učitelka ZŠ Tršice 
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Četba na pokračování … 
 

1. prosince 1943, středa 76. týden. 
Začínáme nový měsíc s důvěrou v brzské 
osvobození. Snídáme o 1/2 7 h a asi o 1/2 
9 h přišel Sl. s povozníkem a orají. Sl. 
donesl tomu klukovi kávu a asi 5 rohlíků. 
K obědu je kroupová polévka. Sl. má zde 
sodovkovou láhev s kořalkou a s Gandim 
si zavdávají. Odp. orají na té straně 
u boudy. Skoro vůbec tu stranu nehnojí, 
pak chce mít dobrou úrodu. K večeru 
přišel sám Marek a Sl. nás odemkl a řekl, 
že ještě přijde. K večeři je káva s chlebem. 
Je zamračeno a hrozně bláta. O 3/4 9 h 
jdu sám 2x na Korábko a u Fialů je živo. 
O 10 h jdeme spát. Tata bere prášek.  

t.  

in. 
enemenčoglu. 

 
2. prosince 1943, čtvrtek 76. týden. 
Poslední chleba jsme snědli ke snídani. 
Ležíme a o 10 h přišel Sl. a donesl: chléb, 
sůl, noviny, asi 1 1/2 kg vepřového masa 
a 4 jitrnice. Jde hned pryč, prý přijde, ryje. 
[...] Situace je dobrá. Rusi jdou dopředu 
a i v Itálii se to snad hýbe. Dnes je 5 let 
Hácha presidentem. K večeři je česnečka. 
Ty noviny jsou totiž z úterý, tj. z 30. m. m. 
Je večer vyjasněno a i zamrzlo. Naši jdou 
na procházku a o 9 h jdu já s tatou kolem 
F. do Ameriky. U Tihelky jsem vylezl na 
strom pro"strašák" z pytle. V Amer. jsme 
už vzali strašák, a sice vestu. Jsme venku 
do 11 h, vzali jsme vodu a jdu na potok 
vylít záchod. Pak třepu deky. Tu vidím jít 
ze spodku po cestičce někoho k boudě. 
Jdu do boudy a čekáme. Někdo klepe na 
boudu, otevřel jsem - Reuter, ovšem 
nachmelený. Sedíme až do 2 h v noci !!! 
Uvařili jsme mu čaj. Fiala prý zabíjel svini, 
asi víc jak 2 q těžkou. Dnes je Reuter dosti 
prima, i když je nachmelený. Dal tatovi 
Machurku (domácí tabák). O 2 h jde 
domů, je mu zima. Tata mu dal 2 prášky 
ke spaní. Mrzne, jdeme spá
 
3. prosince 1943, pátek 76. týden.  
O 8 h snídáme a o 11 h jdeme nahoru 
a jíme 1/4 jitrnice a poslední chléb. Sl. 
není v zahradě. K obědu jíme nudlovou 
kmínovou polévku. Vyhlídáme Sl., asi 
o 1/2 3 h přišel s košem a ryje a zakrývá 
hlínou stromky ze školky. Starý Lón ze-
mřel. Sl. říkal, že gestapo sebralo ve Lhotě 
někoho, snad prý ten dotyčný někoho 

ukrýval. Sl. donesl chléb, noviny, cigarety, 
petržel. Situace je výborná. Stalin, Chur-
chill a Roosevelt a Čankajšek se sejdou 
v Iránu, v Teheránu. Je to situace: snad se 
na něčem usnesou, pro nás dobrém. [...] 
Měsíc bude za chvíli poloviční. Od 1/4 9 h 
jdu já s tatou kolem potoka do Amer. 
Z Tršic jel jakýsi povozník k Doloplazím 
a museli jsme čekat, až zajede. Jsme ven-
ku až do 10 h a jdeme přes vodu. Pak 
jdeme spát, mrzne. 
 
7. prosince 1943, úterý 77. týden.  
O 8 h snídáme. Pro nedostatek chleba jím 
já a Lici nadrobené suché kůrky. O 1/2 12 
h jdeme nahoru a jíme česnečku 
s nadrobenými kůrkami. Tata je naštvaný 
na Sl. Nemáme už žádný chléb. Dopol. 
a odp. byla mlha a teď teprve odstupuje. 
Doufám s určitostí, že Sl. dnes přijde, ne-
li, jdu já k nim. Tata je hrozně rozčílený 
a o 5 h odp. se sebral a jde pryč, já jsem 
chtěl jít s ním, ale on za žádných 
podmínek nedovolil. Jdu ale přece aspoň 
za ním, ale ztratil jsem ho. Jdu se podívat 
do boudy a Sl. je v boudě. Donesl 2 pecny 
chleba, prý neví, zda zítra přijde. Jede do 
Brna na zem[skou] jednotu zahrad[níků]. 
Jdu hledat opět tatínka a potkal jsem ho 
v Americe. Je mlha a poprchává. Jdeme 
domů a jíme chléb s masem. O 9 h jdeme 
pro vodu a o 10 h spát. Tata a Lici berou 
prášek. Situace je podle novin dobrá. 
Konference v Teheránu je skončená, 
komuniké však dosud žádné. Roosevelt se 
sejde s tureckým zahr. m
M
 
13. prosince 1943, pondělí 78. týden.  
O 8 h snídáme, já nadrobené kůrky. O 10 
h já a tata vstáváme a melu mouku z krup. 
K obědu udělal tata z mouky z krup 
a z krupice, co Sl. donesl, noky a ty jsou 
k obědu s cibulkou. Jsou sice trochu tvrd-
ší, ale dobré. Odp. sedíme. Doufáme, že 
Sl. dnes určitě přijde. Čekáme a čekáme, 
dosud marně. Proto já a tata večeříme 
nadrobené kůrky. Jsem rozhodnut jít za Sl. 
Mama a Lici jdou ven a já na drenáž pro 
vodu. O 1/2 9 h jsou zpět a večeří též kůr-
ky nadrob. a já s tatou jdu ven. Na pro-
cházce jsme se rozhodli, že dnes ještě 



vyčkáme a řekneme zítra Sl., ovšem při-
jde-li, že jsme vystačili proto, že jsme ce-
lou jeho poslední zásilku spotřebovali. 
Jsme do 11 h venku a bereme na Korábku 
vodu. Přišli jsme zpět a tata je chudák hla-
dový a jí pár kůrek a rohlík. Spát nemůže, 
a proto o 3/4 12 h jde s Lici opět na pro-
cházku a já jsem s mamou v boudě. Ma-
ma má teď večer trochu melancholickou 
náladu. O 3/4 2 h je tata s Lici zpět 

 jdeme spát. 

echtěl. Nevíme, co je na tom pravdy. Sl. 

 

a
 
14. prosince 1943, úterý 78. týden.  
O 8 h snídáme, a sice všichni nadrobené 
kůrky. Dále ležíme do 12 h a k obědu je 
fazolová polévka z posledních brambor 
a tata použil k vaření té vody z těch nok. 
Alespoň jsme se nasytili a trochu nám zby-
lo. Odp. spravuji si přezůvky. Doufáme 
s určitostí, že Sl. dnes přijde, ne-li, tedy 
jdu já k nim. K večeru jíme každý pár lži-
ček fazolové polévky. O 3/4 5 h jde tata 
ven a o 6 h jde zpět. Sl. nepřišel 
a myslíme, že snad ani nepřijde. O 1/2 7 h 
jdu vynést záchod a přišel Sl. My jsme mu 
řekli, aby před tatou řekl, že byl skládat 
zkoušky. On říkal, že byl v Hulíně a řekl 
jeho lidem, aby dali Reuterovi chléb a on 
aby nám ho v pondělí donesl a Reuter prý 

donesl tvrdý chléb a brambory. Nového 
není nic, Rusové dobyli u Chersonu jakou-
si křižovatku. Sl. si nevzpomněl na jméno, 
v Itálii též postupují, o Turecku neví Sl. nic. 
Sl. jde hned domů, zítra donese chléb. 
Mama a Lici jdou na procházku. Tedy Sl. 
mně ušetřil cestu k nim. Těch 10 cig. prý 
vykouřil on a vrátí jich tatovi. Kroupy prý 
ještě dostaneme. O 1/2 9 h jdu já s tatou 
ven, o 1/4 11 h jsme zpět a potkali jsme 
u kádě Reutera. Jdeme pro vodu. Reuter 
sedí, tata mu uvařil 2x moka. Ze začátku 
měl špici, ale po té kávě vystřízlivěl. Říkal, 
že ona prodala tu kozu za 200 K a kozla 
za 1000 K. V úterý budou zabíjet prase. 
Prý nám dá na vánoce: 1 bažanta, 1/2 
zajíce a z prasete prý také něco. Až o 3/4 
3 h jde domů a já jdu s ním k nim, on mně 
dal pro tatu machorku. On říkal, že shání 
štětec a nemůže sehnat, tak mu dal tata 
ten svůj a on mu dal ten starý. Reuter je 
tomu moc rád. Ona je vzhůru a přívětivá. 
Dal mně napít jakousi kořalku z vlastní 
výroby. Prý v neděli přijde a donese knihy. 
Dnes donesl nedělní noviny a tatovi knihu 
o Gajdově puči. On je velký dobrák. Spát 
jdeme tedy až o 3/4 5 h!!! Je zamračeno.  

n
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Hody: 
Hody na Moravě, v Čechách pouť, 
posvícení, se slavily ve svá
p
 
Tršice 8. 9., kostel Narození Panny Mar
Lipňany 4. 5., kaple svatého Floriána, 
Hostkovice pr
Panny Marie, 
Přestavlky 3. 11.
Boromejského, 
V
 
Na hody byli lidé v minulosti hrdi a slavili je 
se sebevědomou okáz
zpravidla od neděle do čtvrtka. 
Na konci 18. století bývávaly hody, posví-
cení, pouť, či jak byly tyto slavnosti nazý-
vány okázale slaveny a to jak již bylo zmí-
něno několik dní. Císař Josef II., známý 

praktik, chtěl právě toto hodování omezit a 
tak přikázal sjednotit oslavu hodů do třetí 
říjnové neděle. To  proto, aby si lidé ne-
mohli zvát na hody příbuzné a známé  a 
aby se  v
pochopil po svém a začal slavit hody dvo-
je.  
Na hody se zp
jalovice, někde beránka a samozřejmě 
slepice, husa. 
Hospodyně nachystala oblíbená jídla, 
zvláště koláče (vdolky) a to nejen pro 
domácí, ale především pro hosty, jejichž 
návštěva se očekávala. Na hody byli zváni 
příbuzní, přátelé a to především přespolní. 
Pozvat o hodech hosty bylo samozřejmé a 
patřilo k
samozřejmě udržovaly rodinné a přátelské 
svazky. 



V neděli dopoledne šla selská mládež a 
chasa na hrubou, velkou mši, jež bývala 

ě si dávali 

st. Známe hanáckou průpovídku 

o 
ěvčata, ale také o sóla a mnohdy o 

 v den patrona 
hrámu Páně, tedy v den Narození Panny 

uhé podle nařízení císaře 

 o něm zmínky. 

ce a 

košili, vyšívanou 
estu, opásal se bílou zástěrou, přes sebe 

ého) šátku. 
ač pak třikrát 

a tebe šabličku přistrojím. 

at. 

ři tom hrdě vykračoval. Pak poprosil 
u oběť 

, či 
asypali písku za krk a v  takovém případě 

 stínání 

ráci dokončit za 

l. je nahradily 

, neslavilo se v Tršicích nic. 

, 
ábavný program v kulturním areálu pod 

sloužena za mládence a panny. Dodnes 
v některých farnostech je hodová mše 
sloužena za farníky.  
Odpoledne pak po požehnání „mozeka“ 
začala svolávat, tedy muzikanti začali 
vyhrávat na náměstí, hodovníky do 
hospody na tanec. V hospod
především selští mládenci hrát sólo a 
snažili se tak dát najevo své postavení a 
majetno
„Me sme me“, která vyjadřuje nejen 
bohatství Hané, ale také namyšlenost a 
nabubřelost. 
Často docházelo při hodech k bitkám, 
především mezi mládenci, nejen 
d
malichernosti.  
Ovšem i chudší se snažili mít na hody 
nachystáno a připravena lepší jídla. 
 
Hody se v Tršicích slavily tedy v 19. stol. 
dvoje. Jedny „Maly hode“
c
Marie 8. září a dr
Josefa II., tj. třetí říjnovou neděli. Těmto 
hodům se říkalo císařské. 
 
Stínání berana: 
Stínání berana byl starý zvyk, který se sice 
(naštěstí) nedochoval, ale ze záznamů 
pana  
K. Stenzla existují u nás
Ve čtvrtek odpoledne ukončili hody 
stínáním berana a to na prostoře mezi 
panskou hospodou a domkem čp. 67, 
někdy na louce Pod městečkem. 
Bílému, vypranému beránkovi ověnčili 
hlavu, vyzdobili jej rozmarýnem a 
červenými pentlemi, přivázali k láv
pokryli bílou šatkou. Jeden chasník, jenž 
stínal, oblékl si baňatou 
v
dal šerpu z lipského (červen
Hudba zahrála „marš“, stín
obešel beránka a zpíval: 
 
Já se tě beránku nebojím, 
n
A tobě tvó hlavičku otratím. 
Na jedno, dvakrát, na třikrát, 
já ti tvó hlavičku musim sť
 
P
Boha a lidi za odpuštění, že nevinno
utratí a chasa zazpívala: 
 
 

Budeš mět beránku, smrt nevinnó, 
budeš mět beránku smrt nevinnó, 
utnem ti hlavěnku pěknó bíló. 
 
Než dozpívali, chlapci sklonili beránkovi 
hlavu, děvčata jej odstrojila, bubeník 
zabubnoval a stínač setnul beránkovi 
hlavu. Za to byl odměněn potleskem 
přítomných. Nepodařilo-li se mu hlavu 
setnout na jeden pokus, byl odměněn 
posměchem. Někdy tropila mládež kruté 
žerty, tj. namazali beranovi hlavu lojem
n
se nepodařilo beranovi hlavu setnout. 
Postupně se tento zvyk zvrhl v týrání 
zvířete a kolem roku 1858 bylo
beranů úředně zakázáno. 
 
V průběhu 19. století se od císařských 
hodů přecházelo ke slavení ke dni svátku 
patrona místního kostela či kaple. 
V Tršicích, kde je kostel zasvěcen 
Narození Panny Marie (svátek se slaví 
8.září) se však ve 20. století hody téměř 
neslavily. Bylo to patrně spojeno 
s česáním „obiránim“ chmele, které právě 
začátkem září finišovalo. Sedláci měli plný 
grunt dělníků, chtěli p
pěkného počasí, a proto na hody moc 
nedbali. Teprve po dočesné byli spokojeni 
s úrodou a mohli si odpočinout a oslavit. 
Tudíž se hody v Tršicích odbývaly pouze 
v kostele a lepším nedělním obědem. 
Od šedesátých let 20. sto
chmelové slavnosti, a když v 90. letech 
skončily i tyto
Většina obyvatel nakonec ani nevěděla, 
kdy se hody slaví a nadále je zaměňovala 
s chmelovými slavnostmi.  
Obnovené hody se poprvé začaly slavit 
v roce 2003. 
Hody v Tršicích vycházejí jednak z hodové 
tradice, což znamená slavnostní hodová 
mše v kostele Narození Panny Marie, 
slavnostní koncert duchovní hudby
z
zámkem, obohacený o výstavu 
zahrádkářů, chovatelů a akce TJ Tršice. 
Dá se říci, že se do Tršic hodová tradice 
vrátila a obec spolu s místními spolky ji 
dodržuje. 
 
V Lipňanech, kde je kaple zasvěcena 
patronu hasičů svatému Floriánovi 
připadají hody na 4. května. V minulosti se 
slavily především mší v kapličce a 
slavnostním hodovým obědem.     
V 19. století se po obědě sešli hospodáři a 
pozvaní hosté v místní hospodě na „hodo-



vé mozece“. Průběh byl obdobný jako 
v ostatních obcích v okolí. I zde bývalo 
zvykem, že se na hody zvali známí a pří-
buzní. V průběhu 80. let 20. stol. však zů-
stala zachována pouze mše a v některých 

ě vzniklé církvi Českoslo-

 podvědomí místních občanů.  Přesto se 

 mše. 

ale setkala se 

bcích. 
ákřov: V Zákřově se sice žádná kaple 

 zde hody v minulosti 
slavili a to počátke Přesný 
datum ani důvod mi není známý. 
 
Pokračování příště 

Milan Mahdal 
 

 
 

rodinách i lepší oběd. O obnovení hodů 
v Lipňanech se po roce 2003 pokusili 
místní hasiči a později dobrovolníci, ale ne 
s velkým zájmem místních, většinou se 
zde scházeli přespolní občané. A tak se 
v posledních letech hody opět nekonají. 
Ve Vacanoviicích (kaple svaté Praxedy) se 
hody slaví v polovině července. Protože 
ale většina místních obyvatel po roce 1918 
přestoupila k nov
venské husitské, neměli místní důvod 
oslavovat svátek katolické patronky. Proto 
de hody zanikly a nezůstaly ani 

v den zasvěcení koná v kapli slavnostní 
hodová

z
v

V Hostkovicích zaniklo slavení hodů někdy 
v osmdesátých letech. Také zde 
přetrvávala hodová mše v kapličce a 
slavnostní oběd. 
V Přestavlkách se hody již více jak 
půlstoletí nekonají. V Přestavlkách se sice 
kolem roku 2000 skupina občanů pokusila 
na hody navázat, 
s nezájmem místních občanů. Hody se 
tudíž v současnosti nekonají. Dá se 
předpokládat, že v 19. století měly 
podobný průběh jako v okolních o
Z
nenachází, přesto

m července. 
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Po zhruba třicetileté přestávce se 11. srpna v Tršicích opět konaly parkurové závody. 
Tentokrát poprvé v novém Jezdeckém areálu na Hostinově Dole. Jejich pořadatelem byl 
Klub chovatelů koní Kisbery, které je oblíbeným plemenem  spolumajitelky nového areálu 
paní Sylvy Grézlové.  Na závody přišlo 280 platících diváků i přesto, že v Tršicích se ve 
stejnou dobu konala hasičská soutěž. Česká jezdecká federace  hodnotila tyto závody 
 jako jedny z nejlepších  letošní sezony. "Bylo to organizačně i finančně náročné," prozradila 
i stinnou stránku závodů Grézlová. Diváci však mohli být spokojeni. Pokud ne s výkonem a 
počtem startujících koní a jezdců, tak alespoň s pěkným prostředím Hostinova Dolu, které  z 
míst pro diváky umožňuje pěkný přehled na celé kolbiště a svým vzhledem  široko daleko 
 těžko hledá konkurenci. Divákům  přálo také podmračené a chladnější  letní počasí. "Díky 
němu se nejen snědlo všechno jídlo co bylo připraveno, ale vypilo se i mnoho rumu", 
neskrývali  pořadatelé.  
Střídavě, jak už to na závodech bývá, se dařilo soutěžícím, kteří přijeli z Náměště na Hané, 
Beňova, Skalky, Loštic, Troubek, Ostravy, Doloplaz, Přerova a dalších míst. Zklamáním pro 
stálé návštěvníky skokových soutěží  zde byl výkon dlouholetého účastníka a vítěze mnoha 
středomoravských jezdeckých parkurových soutěží Jiřího Složila z JASO Oldřichov. Nedařilo 
se ani mladé Petře Zavadilové, která přijela jako jediná jezdkyně ze  tří jezdeckých klubů z 
Pravčic na Kroměřížsku. Většinou ve druhé polovině startujících jezdců a koní  končili také 

l Diringer s 
koněm Osvald ve dvoufázovém skákání  100/110 cm. Domácí tršické diváky tak alespoň 

těšila mladá, ale již zkušená jezdkyně Silvie Zelinková ze Stáje Pomněnka. S koněm  
Lucas zvítězila v soutěži dvoufázové skákání 100/110 cm  pro děti a juniory a čtvrtá skončila  
ve dvoufázovém skákání 70/80cm.    
                                                                                                                               

 Miroslav Rozkošný   
   

 
 
 
 

zástupci domácí stáje Haryservis. Z nich nejlepší sedmé místo obsadil Kare

po
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