
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SSlloovvoo  ssttaarroossttkkyy  
 

 

 
Vážení občané, 
 
v pátek 23.listopadu jsme slavnostně přestřihli pásku na nově opraveném památníku 
v Zákřově.  Celá oprava stála  394 000,-Kč. Krajský úřad Olomouckého kraje nám přispěl 
v částce 260 000,-Kč a zbytek jsme doplatili z obecního rozpočtu.  
 
Zájem ze strany občanů, ostatních hostů a médií  byl velký a celá akce měla moc hezkou 
atmosféru. Přijel senátor pro naši oblast  Ing. Martin Tesařík , a také pod jeho záštitou se 
akce konala. Chtěla bych poděkovat těm, kteří se na přípravě podíleli. Zákřovské  panímámy  
napekly výborné sladké cukroví, kuchařky z naší jídelny  uvařily  slepičí vývar a výbornou 
svíčkovou ,  SDH Zákřov zajistil vše ostatní.  
 
V ten samý den byly v naší školce první třídní schůzky.  Sešli se tam rodiče, učitelky MŠ, 
včetně paní učitelky z 1.stupně  Mgr. Evy Žundálkové, vedoucí školní jídelny, paní školnice  
a  zástupkyně SRDPŠ paní Ingrid Vybíralová. Protože je naše školka ještě tak zvaně 
v plenkách bylo potřeba, aby se rodiče seznámili s jejím provozem  a své nejasnosti 
směřovali přímo na osoby nejpovolanější. Já jsem odcházela s dobrým pocitem, že není 
naše školka lhostejná ani rodičům, ani zaměstnancům a věřím, že vždy najdou společnou 
řeč. Moc děkuji rodičům, kteří se stali členy SRDPŠ a ve svém volném čase se budou 
věnovat aktivitám, které v samém důsledku směřují ke spokojenosti našich dětí.  

aplánujeme.   

ětem 
odně dárků pod stromeček  a  šťastný nový rok 2013, protože konec světa nečekám.  

 
Leona Stejskalová, starostka obce  

 
V listopadu jsme konečně, po velkém úsilí, zahájili územní řízení veřejnou vyhláškou ke 
„Skupinovému vodovodu Tršice“. Musíme doufat, že bude příští rok vyhlášen dotační 
program, který bude podporovat výstavbu vodovodů. Jedná se o vodovod do všech místních 
částí včetně Suchonic.  
 
Ze stránek OPŽP víme, že jsme uspěli se žádostí o dotaci na zateplení fasády budovy II. 
stupně  základní školy. Ještě nemáme oficiální rozhodnutí, ale snad nenastanou nějaké 
komplikace  a investiční akci s největší pravděpodobností zahájíme  začátkem června 
příštího roku. Rodiče budou informování na schůzce, kterou určitě s vedením školy 
n
 
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála krásné svátky plné rodinné pohody, d
h

 
 
 
 

 
 
Z důvodu čerpání řádných dovolených bude od 21.12.2012 do 2.1.2013 uzavřen 
Obecní úřad v Tršicích a od 19.12.2012 do 4.1.2013 Místní knihovna v Tršicích. 

 
 

 
 



 
 

Vážení čtenáři a čtenářky, 
 
letošní podzimní dny nám přinášejí řadu změn, ať už na celostátní, kraj-
ské nebo místní úrovni. Aniž bych se chtěl věnovat politice, neodpustím 
si jednu poznámku související s nedávnými krajskými volbami. Chtěl 
bych totiž vám všem poděkovat za podporu v mé čtyřleté práci v čele 
hejtmanství a jsem moc rád, že se v tomto období podařilo ve spolupráci 
s představiteli Tršic zrealizovat řadu smysluplných projektů. Více však 
již nebudu k volbám hovořit, protože již tak nás několik posledních mě-

síců pronásledovaly doslova na každém kroku a plynule se přenesu od období „slibů“ do 
stádia jejich realizace. 
Jednou z významných akcí, kterou se nám společně s vaší paní starostkou Leonou 
Stejskalovou podařilo prosadit a zrealizovat je rekonstrukce a rozsáhlá obnova pietního 
areálu na Zákřově. Ten se v posledních letech poměrně úspěšně dostává do povědomí 
široké veřejnosti díky každoročně pořádaným akcím, nicméně toto místo si však již žádalo 
obnovu. Ta přišla právě v letošním roce díky podpoře vaší obce a Olomouckého kraje. Vedle 
zákřovského památníku se Tršice dostaly na přední stránky novin také s odhalením 
památníku židovské rodině Wolfů, jejichž osud díky Otto Wolfovi úzce souvisí se zákřovskou 
tragédií. To jsou však jen střípky v mozaice řady akcí připadajících na rok 2012 (zmíním 
například otevření nové tršické školky), které vaši obec postupně dělají lepším a lepším 

 své nejbližší a společně se tak mohli přenést přes listopadové dny k těm 
prosincovým, vánočním. 

artin Tesařík, senátor za Olomouc a okolí 
 

 
 

do-
volili, poněvadž obytná část domu zahrnuje ojedinělé prvky lidové stavební architektury.  

místem k životu. 
Závěr roku a podzim nám však přináší nejen bilanci nad úspěchy a neúspěchy roku, ale 
především období, kdy již svátky doslova „klepou na dveře“. Nenechme se proto příliš 
zaměstnat každodenními pracovními starostmi a dbejme také na to, abychom si udělali 
dostatek času na

M

 

 

GGlloossaa  sseennááttoorraa  
 

 

OOttáázzkkaa  aa  ooddppoovvěěďď  
 

 

TTrrššiiccee  oo  cchhrráánněěnnoouu  ppaammááttkkuu  nneeppřřiijjddoouu  
 

Dům v Tršicích číslo popisné 18 je kulturní a historickou památkou. Po smrti jeho posledních 
majitelů a obyvatel,  sourozenců Richterových, kteří zemřeli bez dědiců, koupili celou býva-
lou zemědělskou usedlost i s chlévy, stodolou a zahradou noví vlastníci.  Stali se jim  manže-
lé Roubíkovi z Velkého Újezdu,  majitelé projekční kanceláře Ateliér 133, která se mimo mo-
derních staveb zabývá také rekonstrukcí historických objektů. Pod vedením Ing. Jiřího Rou-
bíka, PhD. započaly už víc než před pěti lety práce na záchraně této historické památky. 
Nejméně rok je však na tomto staveništi klid, což vyvolává určité dohady mezi místními ob-
čany. Nejnověji je slyšet fáma, že manželé Roubíkovi již tuto poměrně nedávno zakoupenou 
nemovitost prodali. Po vesnici kolují také jiné fámy. " Přijde to zbourat a na místě budou tady 
stavební místa," nechali se slyšet lidé, kteří už dříve poukazovali na nevhodné umístění do-
mu v nepřehledné zatáčce při výjezdu z Tršic do Lipňan. S tímto názorem zásadně nesou-
hlasí současný majitel Richterova domu. "Osmnáctka v Tršicích rozhodně nepřijde zbourat, 
to mě ani ve snu nenapadlo. Je to srdcová záležitost," napsal mi architekt Roubík za sebe i 
svoji manželku. Dodal také, že pro demolici budovy nemá sebemenší důvod, zvláště když si 
s manželkou ujasnili využití Richterova domu po jeho rekonstrukci. Dalším důvodem je-
ho pevného rozhodnutí je skutečnost, že ani památkáři by zbourání Richterova domu ne



Klid v tzv. Richterově domě však neznamená, že manželé Roubíkovi se o tuto nemovi-
tost nestarají. Pravidelně sledují případné škody, které by zde mohlo napáchat počasí a sna-
ží se je odstranit. Stav usedlosti je proto stabilizovaný a nedochází v ní k žádnému chátrání 
vlivem zatékání nebo podmáčení. Nebezpečím pro delší dobu opuštěnou stavbu jsou také 
vandalové. "Ti si však  musí  uvědomit, že postih za škody způsobené na této  stavbě je po-
suzován policií mnohem přísněji než vandalismus na památkáři nechráněne stavbě," podotkl 
Roubík. Některým škodám způsobenými tak zvaným zubem času však  majitel zabránit ne-
umí. Musela být proto zbourána stodola na zahradě této bývalé zemědělské usedlosti. 
Ale termín započetí  další fáze práce oprav zaměřené na zprovoznění bytu hospodáře - 
světnice s kuchyní a sociálním zařízení nezná ani současný majitel. "Ekonomická situace je 
stále složitější," posteskl si Roubík. Snaží se však alespoň zlepšit poměry ve svém regionu. 
Ve Velkém Újezdě je členem obecního zastupitelstva a v letošních  krajských volbách  se 
rozhodl kandidovat do krajského zastupitelstva a byl zařazen na druhé místo kandidát-
ky Koalice pro Olomoucký kraj. K Tršicím má blízký vztah nejen jako majitel místní památky, 
ale také jako člen chrámového sboru Chorus Marianus Tršice. Hlavně však Ing. Jiřího Rou-
bíka, PhD., čeká v Tršicích ještě hodně práce na opravě bývalého Richterova domu, kterou 
raději financuje sám bez dotací, protože s přijetím finanční podpory státu nebo evropských 
peněz by musel na sebe vzít další závazky. Jeho jedinou povinností a zároveň právem je jen 
při každém ukončení termínu stavebního povolení zažádat o jeho prodloužení. První povole-
ní k zahájení opravy památkově chráněné zemědělské usedlosti Richterův dům v Tršicích 
č.18 dostal současný majitel v roce 2003.  

Z hlediska poznání vývoje venkovského stavitelství nejen na území Tršické pahorkatiny se 
jedná o velmi vzácný objekt, který si zaslouží větší pozornost a hlubší poznání. Vždyť jen na 
ploše cca 12 ti m2 horní a dolní komory bytu hospodáře jsou výrazně patrné tři zásadní sta-
vební etapy. Přitom stavba v současném rozsahu je vidět už na stabilním katastru z 1. polo-
viny 19. století a poslední významné úpravy proběhly v 70. tých letech 19. století. Od té do-
by dochází jen k nezbytné údržbě domu, která spočívala mimo jiné v přezdění části uličního 
průčelí, které se údajně v šedesátých  letech 20. století sesunulo do vozov-
ky. Z  pohledu lidové architektury se jedná o velmi starý objekt, jehož existenci lze střízlivě 
odhadnout na minimálně 250 let. Nejstarší části stavby tvoří konstrukce válkového zdiva na-
bíjeného do bednění. Jednalo se v podstatě o hliněný monolit, jehož užívání kvůli špatným 
statickým vlastnostem po 2. polovině 18. století vytlačila podstatně stabilnější stěna 
z nepálené cihly.            

Ing. Jiří Roubík, PhD. 
  
 
  
 
 
 
 
Na snímku dvorek 
Richterova domu 
č.18 po úpravě 
nivelety (výšky a 
sklonu) povrchu 
dvorku provedené 
kvůli ochraně před 
povrchovou vodou 
stékající ze 
zahrady.  
Úpravu provedli 
noví majitelé této 
bývalé zemědělské 
usedlosti, manželé 
Roubíkovi, v 
loňském roce.  
 

 
Připravil. M. Rozkošný 

 



 

 

KKaannaalliizzaaččnníí  ppřřííppoojjkkyy  vv  oobbccii  TTrrššiiccee  
 

Vážení občané, 
 
na základě rozhodnutí č.10048361-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu 
v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního pro-
středí ČR na investiční akci „Obec Tršice-splašková kanalizace a ČOV“ je nutné, aby každá 
nemovitost měla zpracovanou projektovou dokumentaci  na kanalizační připojku. 
 
V rámci spolupráce s firmou Staving engineering s.r.o., která vyhrála veřejnou zakázku na 
technický a stavební dozor na výše jmenované akci, Vám  tato firma nabízí spolupráci na 
těchto projektech, viz. přiložená cenová nabídka. 
 
Pokud budete mít zájem o tuto službu, přihlaste se do 10.ledna 2013 na obecním úřadě u 
paní Vladimíry Nové, která Vás zapíše do seznamu. Na základě tohoto seznamu budete 
kontaktováni zástupcem firmy.  
 
V žádném případě není povinností nikoho z Vás nechat si projektovou dokumentaci zpraco-
vat touto firmou. V případě, že si projektovou dokumentaci necháte zpracovat jinou firmou, 
nahlaste nám i tuto skutečnost, abychom mohli určit termín odevzdání projektové dokumen-
tace na obecní úřad. 
 
Stavební povolení budeme vyřizovat skupinově. V případě nejasností volejte na obecní úřad-
tel. 585 957 230. 
 Leona Stejskalová,  starostka Obce Tršice 
 
 
 
 

 

C E N O V Á   N A B Í D K A   
 

 
Zadavatel:  Občané obce Tršice 
 
Zhotovitel:  STAVING engineering s.r.o.,  Slatinky 197, 783 42 Slatinice 
 zastoupený: Ing. Radkem Sedláčkem, jednatelem společnosti 
 IČO:  25334107,  DIČ:  CZ25334107 
 Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Prostějov, č.ú.:  220210835/0300 
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
                            oddíl C, vložka 26100. 
 
Předmět plnění:  
Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace na zakázku: 
 „Obec Tršice - Kanalizační přípojky“. 
 
Rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v rozsahu dle vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 146/2008 Sb. 
 
Nabídková cena za 1 ks:  
 
Nabídková cena bez DPH:    1 277,- Kč 
17,5 % DPH         223,- Kč 

Nabídková cena s DPH:    1 500,- Kč 

 
Ve Slatinkách, dne 22.10.2012 
 
                                 

 Ing. Radek Sedláček, jednatel společnosti 
 



 
Pomalu končí zahrádkářská sezona, je poryto,  česnek už 
máme zasázený a tak můžeme trošku bilancovat. Jaký ten 
zahrádkářský rok vlastně byl? 
Určitě nebyl o nic jiný a ničím výjimečný než roky předešlé! 
Někdy bylo víc deštivo, jindy zase extrémní sucho…prostě 
nikdy to není tak akorát! 
A co se nám určitě povedlo, to jsou tři vydařené výstavy, kte-
ré jsme uspořádali.  
Letní, která byla doplněna o prodejní výstavu kaktusů a obo-
hacena o nádherné vystoupení místních děvčat „Mažoretky Tršice“.  
Podzimní výstava, která byla přípravou na podzimní Flóru, na které každý rok tršičtí zahrád-
káři vystavují.  
Poslední výstava byla „dýňová“, nazvaná Krásy podzimu. Byla plna krásných dýní a voňa-
vých čajíčků, chutných perníčků…… 
Po letech se nám také podařilo obnovit zájezdovou činnost. Začátkem srpna jsme navštívili 
36.ročník celostátní prodejní výstavy Flória ve Věžkách a město Kroměříž. 
Chtěla bych v tomto předvánočním čase poděkovat za kus práce všem svým kolegům za-
hrádkářům, kteří se velkým úsilím zasloužili o zdárný a úspěšný průběh našich akcí. 
Také děkuji příznivcům, kteří nás na naše akce chodí podporovat a zachovali nám svou pří-
zeň i v letošním roce. V neposlední řadě také Obci Tršice za podporu. 
Všem přeji krásné a klidné vánoční svátky a v roce 2013 hodně zdravíčka. 
 

Jana Ulicová 
 
 

 

 

ZZaahhrrááddkkáářřsskkéé  oohhllééddnnuuttíí  
 

 

PPřřiicchháázzíímm  ss  ppřřáánníímm  aa  kkyyttiiččkkoouu  
 

Chtěla bych touto cestou popřát panu Janu Nitkovi k  jeho nádherným 106.narozeninám 
hodně moc zdravíčka, štěstíčka, klidu a pohody. 
Také je na místě poděkovat za celoživotní práci nejen pro obec a zahrádkářský svaz. 
Jeho pravidelné návštěvy našich zahrádkářských výstav dokazují, že má stále zájem o dění 
ve svém bydlišti. Čas který s námi stráví, při kávičce nebo decince vínka, je vždy příjemný a 
obohacující. 
                                                                                                S úctou Jana Ulicová 

 
         

  

CCoo  nnááss  ččeekkáá  ……  
 

 
24. prosince 2012 Půlnoční mše – kostel Narození Panny Marie Tršice 
25. prosince 2012 Slavnostní mše – kostel Narození Panny Marie Tršice 
31. prosince 2012 Silvestrovské setkání u Kamenné boudy 
  5. ledna 2013 Tříkrálová obchůzka (sbírka) 
19. ledna 2013 Myslivecký ples Tršice 
  2. února 2013 Ples SRPŠ Tršice 
  3. února 2013 Dětský maškarní karneval Tršice 
  9. února 2013 Vodění medvěda Tršice 
16. února 2012 Ples TJ Tršice 



 

 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLAA  TTRRŠŠIICCEE  
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY A FITCENTRA  
 
     Nový školní rok 2012/2013 ještě nezačal a již jsme 
se všichni těšili na čtvrtek 30. srpna 2012, kdy byla 
slavnostně otevřena nová mateřská škola v Tršicích. 
Tomuto pro nás významnému dni předcházelo plánová
ní školky, roční výstavba a úspěšná kolaudace, která 
proběhla v pátek 22. června.  

-

školy i samozřejmě učitelek MŠ směř
ení skutečnosti, že naše škola má od 1. 8. 2012 zcela nový ná-

inou se začali schá-

í učitelky vytvořily program v novém areálu 

í školy. Posléze již probíhal Den 

, kde měly připraveno mnoho různých „odrážedel“, prů-

li skutečnost, že je stavba 

 vybudována pro dvě třídy po 20 dětech, je zaměřena v duchu safari, takže děti 

které se do školy budou 

             RNDr. Bc. Jaromír Vachutka, ředitel školy 

     Již během 2. pololetí minulého školního roku proběhl 
zápis do mateřské školy a také výběrové řízení na no-
vou vedoucí učitelku MŠ a další učitelky MŠ.  Po 
úspěšné kolaudaci již všechny aktivity vedení obce, 
ovaly k přípravě na uvedený významný den.  

     Za zmínku jistě stojí uved
zev – Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace. 
     Samotná slavnost začala v 10 hod. dopoledne. Již před desátou hod
zet před budovu mateřské školy rodiče s dětmi a také hosté. Na slavnost přijeli starostové 
z okolních obcí i měst, ředitelé škol, jednatelé firem i samotný tým architektů.  Úvodního za-
hájení se ujal ředitel ZŠ a MŠ, který přivítal všechny hosty, zhodnotil výhody mateřské školy, 
uvedl její zaměření, poděkoval všem, kteří se na stavbě školy podíleli, paní starostce obce 
Leoně Stejskalové a také představil pedagogický sbor v čele s paní vedoucí učitelkou Mgr. 
Michaelou Šedivou. Následovala další pochvalná slova z úst hejtmana Olomouckého kraje 
pana Ing. Martina Tesaříka, který řediteli školy předal pro mateřskou školu pěkný dar. Na 
závěr se slova ujala i paní starostka, která poděkovala architektům a sponzorům.  
     Následně všechny děti z oddělení „Tygříků“ a „Medvíďat“, 
kterých bylo celkem 40, společně s panem hejtmanem, paní 
starostkou i panem ředitelem školy přestřihli pásku, zapsali 
se do kroniky obce (děti prostřednictvím svých rodičů), cho-
pili se sklenice s „dětským“ šampaňským a připili si 
s uvedenými představiteli školy obce a kraje. Následovala 
tisková konference za účasti televize a tisku a samozřejmě 
prohlídka mateřské školy, fitcentra i nového areálu pro ma-
teřskou školu.  
     Pro děti pan
mateřské školy a posléze děti přivedly do jednotlivých tříd. R
všechny velkým zážitkem.  
     O výborný slavnostní oběd se postaraly kuchařky naš

adostná reakce dětí byla pro 

otevřených dveří, hosté, děti i rodiče si mohli opéci kabanos na novém ohništi. Pro všechny 
bylo připraveno bohaté občerstvení.  
      Děti nejvíc zaujalo dopravní hřiště
lezky, altánek, aj. a rozhodně se do dovádění nemusely pobízet.  
      Hosté, kteří se s mateřskou školou seznámili, příznivě hodnoti
zčásti dřevostavbou s velkými proskleněnými tabulemi, které zajišťují dostatek světla, přízni-
vě bylo hodnoceno atrium, do kterého je možný vstup z obou tříd, a navíc je možné zastínění 
učebny prostřednictvím markýzy na dálkové ovládání. Výhodou je propojení školy se školní 
kuchyní.    
     Škola je
mají africká zvířátka jako své značky. Je zde větší vstupní chodba se skříňkami, sborovna 
pro pedagogický sbor, toalety, již zmiňované atrium, dvě umývárny, kuchyňka a úklidová 
místnost. V přízemí budovy je vybudované fitcentrum pro veřejnost.  
     Závěrem naší mateřské škole popřejme hodně spokojených dětí, 
těšit, a kolegyním mnoho pracovních úspěchů. 
                            



 
 
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 

     Tak nám začíná nový školní rok……..  Na 1. stupni 

vou 

 

 

zkého dne zasloužili všichni, kteří soutěžili s chutí a podle 

      Mgr. Eva Žundálková, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Tršice 

Dne 24. 10. 2012 jsme se vydali se žáky druhého stupně (7., 8. a 9. třída) do ZOO na 

ZOO, kterou jsme 

 
 Mgr. Eva Kapuciánová, učitelka MŠ a ZŠ Tršice  

jsme do něj vstoupili zvesela a se sportovním duchem. 
Od prvních školních povinností jsme se vrátili 
k významné sportovní události léta - k Olympiádě.  
    Náš první malý školní projekt jsme rozdělili do d
dnů. V prvním dnu jsme  „navštívili“ Velkou Británii a 
Londýn prostřednictvím počítačové techniky. V  
prezentaci  jsme si prohlédli britskou královnu a její 
sídlo, eurotunel,  britskou měnu, jezero Loch Ness 
(ovšem bez příšerky) , typické     dvoupatrové autobusy, 
Británie a Londýna.  Nechyběla ani  olympijská hymna, 

olympijské kruhy  jako symbol pěti kontinentů světa, které jsme několikrát úspěšně poskláda-
li. Podmínkou nominace třídy na sportovní hry, které probíhaly druhý den,  bylo  vytvoření 
třídních  pravidel chování , samozřejmě v duchu fair 
play.  A protože všechny třídy úkol splnily, mohly se ve  
středu 5. září s chutí pustit do sportování. Soutěžilo se 
ve skoku, netradičním hodu, běhu spojeném se 
skládáním jmen úspěšných českých olympioniků  a 
z kolektivních sportů si žáci zkusili florbal. Využili jsme i 
nové herní prvky na  hřišti, které nám přes prázdniny  
vybudoval OÚ. Moc se všem líbily! Pěkné počasí a 
dobrá nálada nás provázela celý den. A kdo vlastně 
vyhrál?  Byla vyhlášena dvě jména  nejlepších skokanů 
– Barbora Poláková a Martin Vybíral z 5. třídy. Tito žác
sportovní pohár ředitele školy.  
     Pochvalu si ale na závěr he

černé vozy taxi a jiné zajímavosti 

i získávají  první body do soutěže o 

pravidel.   
                   
 
 
 
ZOO SVATÝ KOPEČEK 
 
 
Svatém Kopečku. Tam se nás ujali zaměstnanci, kteří si nás rozdělili do dvou skupin. Nejpr-
ve jsme navštívili pavilon s gibony. Giboni nás nadchli svým chování a svou péčí o potom-
stvo. Dále jsme navštívili volný prostor klokanů a psounů.  
Nejatraktivnější částí prohlídky bylo setkání 
s mravenečníkem a mládětem surikaty Denisky. Žáci si 
mohli mláďata pohladit i pochovat. O chování mláďat 
nám vyprávěla jejich chovatelka. 
Následovala volná prohlídka 
zakončili návštěvou nočního pavilonu. Zde jsme se 
setkali s „naším“ fenkem. Žáci měli radost z tabulky, na 
které bylo uvedeno, že MŠ a ZŠ Tršice sponzorují 
fenka. Žáci očekávali, že si fenka pochovají, nebo 
k němu budou mít alespoň bližší přístup. Toto se nám 
bohužel nesplnilo, ale třeba se tak stane při dalších 
návštěvách, které žáky čekají. 

 
 
 
 



 
Četba na pokračování … 
 
 

16. prosince 1943, čtvrtek 78. týden.  
O 8 h snídáme a do 1/2 12 h spíme. Tata 
pilně vaří, a sice oběd, kroupovou polévku. 
Nemá co kouřit, jen tu "machorku" a ta je 
přece jen bez nikotinu. Reuter říkal, že na 
vánoce dostanou o 50 cig. víc a na Nový 
rok též, ale pak prý budou fasovat jen 25 
cig. Jsem zvědav, zdali Sl. dá tatovi víc 
cigaret. Odp. sedíme. Tata vaří kapustu. 
K večeři je kapusta s chlebem. Jeden pe-
cen praskl, ale doufáme, že zítra Sl. done-
se. Že by dnes přišel, pochybujeme, i když 
on pevně přislíbil. O 1/2 7 h mama a Lici 
jde ven, je dosud značná tma. Jsou zpět 
o 8 h a o 1/2 9 h jdu ven já s tatou. Jsme 
venku do 11 h a bereme vodu. Přišli jsme 
zpět a v boudě sedí Reuter. Přišel za chvíli 
po našem odchodu úplně na mol. Lici mu 
uvařila moka. Asi že se se svojí manžel-
kou pohádal a možná že i poťukal, on totiž 
na ni nadával. Prý nám nechá na vánoce 
upéct vánočku. Domů jde Reuter o 1/2 3 
h. My jdeme spát, je jasno. Sl. nepřišel.  
 
17. prosince 1943, pátek 78. týden.  

jde-

1. prosince 1943, úterý 79. týden.  
íme. 

3. prosince 1943, čtvrtek 79. týden.  
e 

4. prosince 1943, pátek 79. týden.  
íme. 

Do 7 h spíme a snídáme. O 1/2 12 h 
me nahoru a obědváme kapustu s chle-
bem. Odp. melu kroupy i na mouku 
a trochu kávy. Shřívám si kávu s nadrob. 
kůrkama a klepe Sl. Donesl cibuli, 2 novi-
ny, prášek na drhnutí, cigarety. S chlebem 
ještě přijde. Říkal, že má v mádlu mouku, 
ale prý za nějaké oblečení. Jestli chceme 
dát ten svetr. Řekli jsme mu, že ano, 
a sice za 200 K mouky mírové ceny. Ma-
ma a Lici jde na procházku a Sl. přišel a 
donesl 1 chléb. My jsme mu dali ten svetr 
s rukavicemi. Za chvíli na to někdo klepe - 
Reuter. Donesl tatovi 2 hrušky, jak med 
sladké, a noviny, ty samé, co máme od Sl. 
Prosil tatu, aby mu půjčil zase ten jeho 
štětec, on si dal na ten náš nechat dělat 
v Olomouci nové držadlo a není hotov. Asi 
za hodinu jde domů a naši přišli 
z procházky. O 1/2 10 h jdu ven já s tatou 
a o 1/2 12 h jsme zpět a jdeme spát. Situ-
ace je výborná. Rusové dobyli město Čer-
kasy. Beneš podepsal se Stalinem smlou-
vu o poválečné pomoci a spojenectví. Rusi 
jsou u Kirovogradu. 
  
 
 

 
2
Snídáme o 1/4 9 h a do 1/2 12 h sp
Tata s mamou jsou již dávno vzhůru a vaří 
k obědu bramborovou polévku. Odp. sto-
jím dole. Tata pokrájel poslední kapustu a 
vaříme ji jako zelí. O 5 h jdu na drenáž pro 
vodu. K večeři je káva a chléb. Dnes je 1. 
den chanuka. Jsme zvědavi, zdali dnes Sl. 
přijde. Slíbil, že na svátky dostaneme vep-
řové maso, tedy jsme zvědavi. Též jsme 
zvědavi, jak se ukážou Reuterovi, dnes 
zabíjeli. O 8 h jdou mama a Lici ven. Do-
sud. Sl. nepřišel a pochybujeme, že by 
snad ještě dnes přišel. On bude asi teď 
před svátky pilně pálit kořalku. S tím svet-
rem ještě nic nevíme. Sl. říkal, že ta do-
tyčná zde dosud nebyla. Naši jsou zpět 
a jdu já s tatou ven. Bereme na Korábku 
vodu. Jsme zpět a jdeme spáti. Tata spí 
teď zase špatně. Je obleva.  
 
2
O 1/4 8 h pijeme kávu s chlebem. Spím
dál a o 10 h chce tatínek vařit na počest 
jeho narozenin sváteční jídlo, ale nejde 
proud. Venku sněží. [...] Lici se stala ne-
hoda. Kýve se jí můstek v předu v horní 
čelisti. Je asi 15 cm mokrého sněhu na-
padnuto. Tata je asi 1 1/2 h venku a pak 
přišel zpět. Lici vyprala a já jdu s ní na 
potok máchat. Potom jdu já a Lici na Ko-
rábko pro vodu. Tata je večer nabrblaný. 
Jdeme spát.  
 
2
Snídáme o 1/2 8 h. Do 1/2 12 h sp
K obědu jí mama a tata chléb s červeným 
sádlem a já a Lici zbytek bramb. guláše od 
včera se zelím a chlebem. Sedíme nahoře 
a kromě tatínka, který dříme, hrajeme tro-
chu v karty. Máme viset prádlo ke schnutí. 
K večeři je chléb a káva. Tata jde ven na 
stranu. Čekáme dnes Sl. Reuter ten tatův 
štětec nedonesl a tata se musel namydlit 
s kartáčkem na šaty. Je vyjasněno. Tata 
jde na procházku o 1/2 9 h. Kolem 1/2 10 
h je zpět. Tata má to tušení, že Sl. dnes 
nepřijde. Asi o 1/4 11 h slyšíme kroky a už 
za boudou volat: Otevřte, Alois, jde Reu-
ter. A opravdu Reuter přišel a donesl přes 
2 1/2 l ovarové polévky, 4 kusy ovaru, 
kroupovou bouřku, náplň do jítrnic, cukro-
ví, vánočku, 2 knihy. Jak tak seděl, jde Sl. 
Reuter rychle vklouzl na naše spodní lože 
a sedí tam. Sl. donesl 3 pecny chleba, 



noviny, cigarety a 1 1/2 kg vepř. masa 
z Lipňan za K 180 kg, tj. za 270 K. Chvíli 
zde stojí, je nachmelený. Prý má dnes 
hlídku. Jde pryč a Reuter vylezl. On je se 
Sl. na křížku. Jak zabíjel, chtěl, aby mu Sl. 
prodal alespoň žejdlík té kořalky, a Sl. řekl, 
že nemá. Tandl zas prý řekl Reuterovi, že 
Sl. má. Reuter chtěl za to sádlo. Prý dal 
Sl. za truňk mouku, cigarety a cukr. My 
jsme Sl. řekli, že jsme dostali zabíjačku od 
Reutera, o cukroví jsme pomlčeli. Je to od 
těch Reutrů opravdu vzorné chování, když 
oni jako chudáci dají, a druzí, lépe situo-
vaní, ne. Reuter jde brzy domů, aby na 
Štědrý den nebyla ona sama. Ona prý 
chtěla sama k nám s tím přijít, ale nevědě-
la, jak bychom ji prý přijali. Reuter říkal, že 
zítra přijde, jsme zvědaví. Jdu s tatou pro 
vodu. Ještě večer jsme snědli tu ovarovou 
polévku. Chleba teď máme, bohudíky, 
dost. Situace je podle Reutra dobrá. 
U Něvelu prý Němci ztratili 180 tisíc lidí, 
celá slovenská divize i s generálama se 
vzdala. Tata dal každému kousek cukroví. 
Ta vánočka je moc hezká a voní od ní celá 
bouda. Jak Reuter seděl dole a Sl. zde 
byl, tak Reuter tatu tahal stále za nohu. 
  
28. prosince 1943, úterý 80. týden.  

íme. O 1/2 8 h snídáme a do 1/2 12 h sp
[...] Asi o 1/2 7 h někdo jde, myslíme, že je 
to Sl., ale byl to Reuter. Donesl si žehličku 
a plátno do rukavic. Nám donesl asi 1/4 kg 
loje. Sedí zde a Lici se dala do šití rukavic 
a udělala je hotové a dala mu je hned. 
Rukavice se velmi povedly a mu se velmi 
líbí. Prý nám ona upeče na Nový rok hez-
kou vánočku. Reuter je dnes úplně střízli-
vý. Vykládal nám, že mu prý Gandi řekl, že 

se Anglo- Američané vylodili v Albánii, 
v Rusku se bojuje o Žitomir. Kdyby to s tím 
vyloděním bylo pravda, bylo by to prima. 
Sl. do 10 h nepřišel, a proto jdu napřed pro 
vodu a potom ke Sl. U Gandich v kuchyni 
je již tma, jen u Sl. je světlo. Chvíli jsem se 
schoval u nich v záchodě a viděl jsem, že 
u nich je Tandl. Čekal jsem u skleníku, až 
on půjde pryč, a musel jsem utéct. Tl. byl 
opilý a po cestě si zpíval. Sl. ho šel dopro-
vodit a zároveň přiložit a já jsem ho zavo-
lal. On mně donesl 9 kg chleba a rohlíky. 
Říkal, že již 4 dny leží.  

 

 
31. prosince 1943, pátek 80. týden.  
Poslední den v starém roce. Snídáme 
a k obědu je kmínová polévka s kůrkama. 
Odp. se umývám. Chvílema sněží. O 7 h 
jdu s tatou ven. Potkali jsme jakési 2 lidi a 
Holubáře. V tom někdo jde od Her. Scho-
vali jsme se za hůlky od rajčat. Myslíme si, 
že je to Sl. Osoba však, jak přišla ke kom-
postu, doslova praštila s něčím na kom-
post. Volali jsme za ní, Slávku, Slávku! On 
ale šel dál a až kus se zastavil. Šel jsem 
s tatínkem za ním a on řekl: To není Slá-
vek, to jsem já. Byl to Vláďa. Hned po těch 
slovech se otočil a se slovy: dacani spros-
tí, odešel. Nevíme, co takové jednání má 
znamenat a proč nepřišel Sl. V aktovce 
byla: živa, zápalky, cigarety, žárovky. 
Jdeme zase ven a pro vodu 2x. Jsme po-
chopitelně rozrušeni. Máme za to, že Vlá-
ďa byl opilý. U Her. dělají Silvestra a je 
tam křik. K večeři byl guláš s chlebem. Do 
12 h čekáme na Reutra, ale dnes nepřišel, 
a proto jdeme spát. Tedy s takovými do-
jmy jsme skončili rok 1943. S Bohem!  

      … pokračování příště 

 

ŽŽiivvoott  nnaaššiicchh  ppřřeeddkkůů  
 

etba na pokračování …  

ušičky. 2. 11. 
. listopadu si od středově-

há výzdoba z mechu, do kterého byly 
Č
 
D
Ve dnech 1. a 2
ku lidé připomínají svátek Všech svatých a 
Dušiček. Zatímco svátek všech svatých je 
zasvěcen památce těch svatých, na které 
se v kalendáři nedostalo místo, následující 
den je věnován Památce zesnulých, či 
Vzpomínce na všechny věrné zesnulé, 
lidově Dušičkám. Od 19. století v tento 
den více než jindy navštěvují lidé hroby 
svých blízkých a podle možnosti a trendu 
je zdobí. V 19. století převládala jednodu-

napíchávány květy z krepového papíru, ve 
20. století byly tyto vytlačeny živými květy 
a květinami umělými. Dříve si výzdobu na 
hrob vyráběla každá rodina, kdežto 
v současné době věnce a kytice kupujeme 
převážně u zahradníků a v obchodech. 
Ještě jedna věc je však spjata 
s dušičkami. A to je zapalování svíček. 

c

Odnepaměti lidé v tyto dny zapalují svíčky 
s myšlenkou na své i „jiné“ zemřelé. A tak 
se zapalují svíce nejen na hrobech blíz-
kých, ale i na těch hrobech, o nichž víme, 



že tam nikdo již nepřijde, či u křížů a po-
mníků a nezřídka také doma. To prý, aby 
dušičky v tuto noc nezabloudily. 
Kolem Dušiček bývala v minulosti konána 
v Tršicích mše v kapli svaté Kunhuty, tedy 

nekoná, mše je přenesena na 

řed svátkem svatého Martina se konala 
o pastýře a hotaře 

. 

ván se svato-

 váže několik 

vatá Cecílie 22. 11. 
. 

kolem svátku sva-

                     … pokračování příště 

v místech starého hřbitova. Tato mše bý-
vala v minulosti hojně navštěvována a to 
nejen místními obyvateli, ale také věřícími 
z okolních obcí, přesto, že mnohdy bývalo 
zima a bláto, kaple a přilehlý hřbitov byly 
zcela zaplněny lidmi, kteří sem na mši 
přicházeli. 
V současné době se dušičková mše u 
„Kunhutky“ 
dobu příznivějšího počasí, tedy zpravidla 
na konec léta. Zde se o průběh akce stará 
paní Zdena Talandová. Je zajímavé, že 
právě tato mše bývá stále hojně navštěvo-
vána lidmi z blízkého i dalekého okolí.  
 
Svatý Martin 11. 11. 
P
„martinská sépka“ pr
(obecní hlídače). Několik dní předem ob-
cházel celou vesnici dům od domu obecní 
slouha, který volal „ Bode valná hromada, 
bode se zasépat“. Tímto zval všechny 
hospodáře na předem známé místo, kde 
tito platili (sypali) pastýřovi a hotařovi.Poté 
se odebrali do hospody, kde byli přijati 
noví hospodáři, kteří se do vesnice přistě-
hovali, či podědili usedlost. Ti se museli 
dobře „projevit“, tedy pohostit ostatní. Na 
martinské „sépce“ proběhla volba pastýře, 

nočního hlídače a jiných obecních služeb-
níků. Po „sépce“ bývala taneční zábava.  
Tento zvyk se odehrával do konce 19

 

století v každé vesnici. Později zanikl 
v souvislosti se zánikem obecních pastvin, 
tedy po roce 1870, kdy se v našich krajích 
začala pěstovat cukrovka, která vytlačila 
pastviny a všechno, co k nim náleželo. 
V Tršicích máme na něj památku a to po-
jmenování „Na sépkách“, tedy v místech, 
kde nyní stojí tršická žába. 
Svatý Martin je také spojo
martinským posvícením, kdy se pekla tra-
dičně husa, koláče, martinské rohlíky a 
samozřejmě nechyběla muzika. V tuto 
dobu také pomalu končila práce na polích, 
končila pastva a lidé se přesunuli z polí, 
luk, lesů domů, ke kamnům. 
Ke svátku svatého Martina se
pranostik: Svatý Martin přijíždí na bílém 
koni, Na svatého Martina kouřívá se 
z komína a husa nejlíp zpívá, na pekáči.  
 
S
Svatá Kateřina 25. 11
Koncem listopadu, tedy 
té Cecílie nebo Kateřiny, jak v které obci, 
se konávaly poslední zábavy před Adven-
tem, neboť Advent jakékoliv veselení a 
zábavy zakazoval. Tyto zábavy se nazýva-
ly podle data, ke kterému se konaly: tedy 
Cecilská, Kateřinská. 
 
  

 

 

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

objednávky dobrot na vaši vánoční tabuli. 
 

NABÍDKA 
 

malé zákusky…cca 25 druhů 
velké zákusky…cca 25 druhů 

řezy a rolády….v celku i krájené dorty 
k  azety s vánočním pečivem…200-1000g

 

Objednat můžete do 12. 12. 2012. 
Na Vaši návš  Vám přeje těvu se těší a sladké vánoční svátky

 

JAN LIPNER, CUKRÁRNA TRŠICE, tel.: 608 882 834 
 

 
 
 
 



 
ČSCH Tršice Vás zve 

na 
  

KOŠT 
 SLIVOVICE 

 
sobota 15. prosince 2012 

 
Vnitřní prostory zámecké restaurace 

v Tršicích od 14, 00 hod 
 

Restaurace bude otevřena v    
sobotu od 14,00 do 19,00 hod. 

 
PUNČ PRO DĚ I I DOSPĚLÉ 
MNÁ PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSF

T
PŘÍJE ÉRA

 
Vzorky slivovice můžete donést 

v sobotu 15. 12. 2012  dopoledne  
do „letní restaurace“  nebo kdykoli  

do  „Cukrárny“ v Tršicích 
 

 
ČSCH Tršice Vás zve 

na 
 

STOLNÍ   
OCENĚNÍ  
KRÁLÍKŮ 

 
 

dále Vás zveme na I. ročník 
 soutěže ocenění  

nestandartních králíků 
 

sobota 15. prosince 2012 od 9, 00 hod
v kulturním areálu zámku v Tršicích 

 
 

 
 



 
 
 

         
  

SSoouukkrroommáá  iinnzzeerrccee  
 

 
Koupím stavební pozemek, zahradu, pole či les v Tršicích a okolí. 
Značka: Nabídněte. 
Telefon: 607 524 166. 
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