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Tršický zpravodaj
leden 2011 občasník cena 8 Kč

Výběr poplatků za likvidaci 

TDO na rok 2011

Tršice : od  2. února do 16. února 2011,
vždy PO a ST 8-12 a 13-17 hodin na OÚ

Zákřov :  21. února 2011   15.30 - 17.00 h
 (na obvyklém místě)

Lipňany: 22. února 2011  15.30 - 17.00 h
 (na obvyklém místě)

Vacanovice: 22. února 2011   17.05 - 18.30 h 
 (na obvyklém místě)

Hostkovice: 23. února 2011   15.30 - 17.00 h 
 (na obvyklém místě)

Přestavlky: 23. února 2011   17.05 - 18.30 h 
 (na obvyklém místě)

Co nás čeká…

12. 2. 2011
Ples SDH Zákřov na Zákřově

19. 2. 2011
Maškarní karneval TJ Tršice

5. 3. 2011
Vodění medvěda –Tršice

9. 4. 2011
Vítání jara

3.  zasedání Zastupitelstva Obce Tršice 

se koná dne 16.2. 2011 v 18.00 hodin 

v hasičské klubovně v Tršicích
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Závěrečný účet Obce Tršice
– rozbor hospodařeníza rok 2010

Obec Tršice v prvním čtvrtletí v roku 2010 hospodařila s rozpočtem, který schválilo OZ 
v Tršicích na veřejném zasedání dne 16.12.2009 po číslem usnesení 228/25-09.
Návrh rozpočtu byl zpracován starostkou a účetní obce a byl vyvěšen na úřední desce 
od 30.11.2009 do 16.12.2009.
 V měsíčních splátkách 16575,-Kč  obec platila leasing na  užitkový vůz. Tento leasing 
byl doplacen v březnu 2010. 
Během účetního roku 2010 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje a to na výkon školství a státní správy, požární tech-
niku. Pro JPO II dobrovolných hasičů v Tršicích byly v roce 2010 poskytnuty účelové 
neinvestiční dotace a to  na povodně 6500,- a na odbornou přípravu16395,-, tyto 
částky byly vyčerpány částečně. Dále jsme obdrželi neinvestiční příspěvek na pořízení 
požární techniky ve výši 25000,- Kč a obec k tomuto příspěvku dofinancovala dalších 
25000,- Kč. OZ schválilo i rozpočtová opatření vlastní. 
Rozpočet byl během roku průběžně kontrolován, a to jak se strany finanční komise, 
tak OZ a starostky. Rozpočet je uveřejněn na internetových stránkách obce, je před-
kládána pololetní a roční uzávěrka občanům formou příspěvku v Tršickém zpravoda-
ji.
V příjmech jsou finanční částky, které jsme získali do našeho rozpočtu  formou dotací. 
V položce 4111 je to 342000,-Kč Kč, tato položka je dotace na volby, které v tomto 
roce proběhly.
I tato částka byla vyčerpána částečně a budeme vracet 167735,-Kč zpět na účet 
krajského úřadu. V této položce je zaúčtovaná částka 8799,- Kč, která je určena na 
celorepublikové sčítání lidí a domů v roce 2011.
Další dotační titul, který jsme realizovali z dotace od Olomouckého kraje, a to na uka-
zatele okamžité rychlosti vozidel obcích Hostkovice a Přestavlky. Provedli jsme opravu 
veřejného osvětlení v obcích Zákřov a Přestavlky, na kterou získali dotaci z programu 
Leader, stejně jako na opravu školní jídelny. K rozvozu obědů jsme z obecního rozpoč-
tu zakoupili vůz DACIA VAN v částce 220000,- Kč.  
Ve výdajích začneme hned u lesů. V této částce je běžná údržba obecního lesa. 
V položce silnice je běžná údržba silnic a komunikací.   
Ve vodním hospodářství jsou rozbory pitných vod, mzda pracovníka, veškeré opravy 
a ostatní náklady. 
I do položky knihovny je promítnuta mzda pracovníka, nákup knižního fondu a běžný 
provoz knihovny.  
Do kultury je zaúčtovaná spotřeba elektrické energie, kulturní akce, nákup drobného 
spotřebního zboží.
V roce 2010 byly poskytnuty finanční dary jednotlivým spolkům a farnosti. 
Kapitola bytové hospodářství jsou výdaje na provoz bytových jednotek.  
V péči o vzhled obcí jsou proúčtovány mzdy pracovníků, vybavení pracovní čety nářa-
dím, různá školení a služby, materiálu a pohonných hmot.
Do položky požární ochrany jsou účtovány příspěvky jednotlivým hasičským sborům, 
nákup vybavení, refundace mezd, školení, spotřeba energie.

      Leona Stejskalová       
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Plnění rozpočtu obce Tršice k 31. 12. 2010 
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ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE

Již tradičně každé dva roky organizuje naše 
škola projekt zaměřený na volbu povolání, 
který  je určen pro žáky 8. a 9. ročníků. Ten 
letošní připadl na čtvrtek 16. prosince.
Žáci byli rozděleni do tří skupin, přičemž 
v každé skupině byli zastoupeni žáci obou 
ročníků. Každou skupinu vedl jeden učitel- 
zapojily se třídní učitelky a výchovná porad-
kyně. Program všech skupin byl stejný, jen 
se lišila nabídka besed k volbě povolání.
Počáteční aktivity byly zaměřeny na sebepo-
znávání a sebehodnocení žáků-žáci pracova-
li individuálně, později ve dvojicích i větších 
skupinách. Legraci si zažili při dramatizaci 
vybraných povolání, kdy museli pantomimou 
předvést různé profese. Body se rozdávaly za 
uhádnutá povolání.
Po přestávce měla každá skupina dvě bese-
dy s představiteli různých povolání- v letošní 
roce se nám podařilo získat k besedám ge-
oinformatika, vychovatelku ŠD a pracovníka 
Besipu.
Na závěr pak každá skupina měla možnost 
ztvárnit různá povolání dle vlastního výběru 
pomocí vybraných výtvarných technik, pře-
devším koláže– výsledkem byly hezky po-
dařené prezentace, kterými si žáci vyzdobili 
chodby školy.
Myslím si, že projekt se nám vydařil a že při-
nese žákům i konkrétní představu o někte-
rých profesích.

A co na to samotní žáci?

Moc se mi to líbilo, hlavně besedy.

Den byl zábavný, byla jsem v dobré skupině, 
hezky se mi pracovalo.

Projekt mě bavil, dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých věcí o různých povoláních.

Chtěla bych mít více besed o povolání, s pro-
jektem jsem maximálně spokojená.

Líbilo se mi předvádět a hádat různá povolá-
ní.

Nejvíce se mi líbilo, jak jsme vyráběli plaká-
ty.
V besedách bych uvítala i jiné profese.

 Lenka Brlíková,
výchovná poradkyně ZŠ Tršice

Projekt POVOLÁNÍ
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Projekt Vánoce na druhém stupni

Jako každoročně jsme prosincové školní dny těsně před prázdninami přizpůsobili kalendáři a už 
v průběhu listopadu jsme začali plánovat program k projektovému dnu Vánoce. 

Krátce před zvoleným 21. prosincem se žáci od šestého ročníku po devátý dozvěděli složení 
svých nevelkých skupin - počet žáků v jedné skupině se pohyboval okolo dvanácti, a současně si 
přečetli alespoň přibližnou náplň činností, které si pro ně vyučující připravili v jednotlivých učeb-
nách včetně tělocvičny a učebny informatiky.

Nebylo asi tak velkým překvapením, že se v tělocvičně odehrávaly sportovní, pohybové a sou-
těžní aktivity, že v učebně hudební výchovy zazněly hudební nástroje a vánoční melodie. Žáci se 
zapojili i do hudebních soutěží, kde bylo zapotřebí i trochu štěstí, postřehu a smyslu pro rytmus 
a ještě důležitějšího smyslu pro humor. Chuť bavit a přispět k zábavě i vlastními silami byla, jak se 
ukázalo, velmi užitečná i během dalších činností.

V učebně angličtiny místo cizojazyčné výuky probíhala tentokrát komunikace spíš mimoslovní, 
tady si někteří zřejmě vůbec poprvé zkusili připravit pohoštění pro několik desítek mlsných spo-
lužáků. Česneková, rybí pomazánka, nakrájená veka a rohlíky a hlavně žáci zcela soustředění na 
úkol - to není ve škole tak úplně běžný pohled.

Tak doplňme do tohoto přehledu také dramatizaci vánočních motivů v učebně přírodopisu, využi-
tí možností počítačové grafiky pro návrhy originálních novoročenek v učebně informatiky a ve dvou 
posledních učebnách byli spokojeni ti, kterým vyhovují výtvarné aktivity, modelovali se tu z hlíny 
andělé, vedle se pracovalo s papírem, stříhalo, lepilo, tvořilo a vymýšlelo.

Poté, co obešli během pěti vyučovacích hodin pět různých stanovišť, zbylo žákům a vyučujícím 
už to poslední: právě dokončenými papírovými výrobky vyzdobit okna, zdi tříd a chodeb a společně 
ocenit nejlepší sportovní, hudební, výtvarné i kuchařské výsledky.

Sluší se zmínit i několik deváťáků, kteří vyučujícím s přípravou sami nabídli pomoc a opět si vy-
zkoušeli roli jakýchsi asistentů učitele, příjemně překvapili, možná nejvíc sami sebe.

Pro všechny ukázka pohoštění sice nestačila, ale to vánoční slavení a ochutnávání, i když projekt 
Vánoce právě skončil, nás v té době teprve čekalo.

Dne 16.12.2010 zavládla v naší škole vánoční atmosféra a s ní i tolik očekávaný projekt vánoční 
zvonkování. V dopoledních hodinách ze tříd zněly koledy, vonělo vánoční cukroví a děti hojně pra-
covaly na výrobě vánočních výrobků. A že výrobky nebyly zdaleka jednoduché, o tom se odpoled-
ne přesvědčili i sami rodiče. Letos jsme si totiž pro ně s dětmi připravili vánoční dílničky. Rodiče, 
sourozenci i prarodiče si mohli ve škole prohlédnout nazdobené nástěnky, živé stromečky, zakoupit 
si vánoční štěstíčko s překvapením nebo se jen tak pozdravit s ostatními. Po této obchůzce na ně 
již čekaly v jednotlivých třídách dílničky. Tatínkové stříhali, maminky lepily a děti jim přihlížely 
a radily. Přitom zněly koledy, voněl čaj a ochutnávalo se cukroví. Paní učitelky s dětmi nezahálely 
a pro rodiče si nachystaly i hádanky, básničky nebo krátký program. Poté jsme se všichni sešli před 
školou u rozsvíceného stromečku. Společně jsme si zazpívali a zahráli koledy, zavěsili na strom 
zvonky s přáním a zvoněním přivolali opravdové Vánoce. Paní učitelky postříbřily třpytkami tváře 
všech dětí. Všichni jsme se rozloučili a popřáli si šťastné a veselé…..

Lenka Grygarová

 

ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE
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Tr Rozhovor s Mgr. Františkem Jemelkou, asistentem PR Charity Olomouc

Jakému účelu bude sloužit tršická fara 

    Poměrně rozsáhlé stavební práce v budově tršické fary neunikly v minulé 
době řadě  občanů. Někteří proto přímo žádali o informaci v Tršickém zpravo-
daji o tom jakému účelu bude v budoucnu  sloužit řadu let neobydlená tršická 
fara. Na tuto a další otázky jsme se zeptali Františka Jemelky z olomoucké 
Charity

Pane Jemelko, můžete stručně seznámit naše čtenáře s tím, čemu budou slou-
žit prostředky vložené do rekonstrukce tršické fary ?  
Dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava byla určena k vybudování 
zázemí pro zaměstnance pečovatelské služby Charity Olomouc a zřízení nových pracov-
ních míst. Došlo tak k rekonstrukci části fary nejen v Tršicích, ale stejně tak tomu je 
i v případě far ve Velké Bystřici a Těšeticích. Ve všech uvedených místech a ve Věrova-
nech byla také vytvořená nová pracovní místa. 
Na faře v Tršicích tak konkrétně došlo k vybudování kanceláře koordinátorky služby, 
společné místnosti pro pečovatelky a porady týmu, skladu na pomůcky pro uživatele 
pečovatelské služby a hygienického zázemí. Objekt byl také zajištěn tak, aby nebyla 
investice v části budovy ohrožena mimo jiné zatékáním vody či statickými poruchami. 
Z tohoto zázemí na faře potom zaměstnanci vyjíždí do domácností jednotlivých uživate-
lů, kde je poskytována samotná služba. 

Můžete naším čtenářům stručně představit sebe a své spolupracovníky, kteří 
v tršické faře budou vaší službu zajišťovat ? 
Já jsem měl na starosti zejména investiční část realizace projektu. To znamená, že uve-
dením zrekonstruovaných prostor na faře do provozu mé úkoly zde skončily. Stále se 
ale podílím na propagaci pečovatelské péče v regionu. Službu v Tršicích nyní zajišťují 
dvě kolegyně. Paní Eva Kubáčková - koordinátorka a sociální pracovnice v jedné osobě 
a paní pečovatelka Iveta Niesnerová. Vedoucí projektu pečovatelské služby na venkově 
je paní Miroslava Koutská; má nastarosti všechny pečovatelské buňky na Olomoucku.

Jak si představujete spolupráci s vedením obce a občany?  
Spolupráce s vedením obce funguje výborně. Paní starostka je velmi vstřícná a kdy-
koliv jsme se na ni obrátili, ochotně nám pomohla nebo poradila. Bylo to pro nás dů-
ležité obzvlášť přo nelehkých začátcích v roce 2010. Mimo jiné nám podala pomocnou 
ruku v momentě, kdy jsme potřebovali zajistit náhradní prostory pro pracovní zázemí 
v průběhu rekonstrukce fary. Spolupráci vítáme také při propagaci pečovatelské služby 
v samotné obci i v médiích (např. rozhovor pro Rádio Proglas) a při doporučení našeho 
projektu dárcům. 
Občané Tršic se na nás mohou s důvěrou obrátit, pokud potřebují pomoc při zajištění 
péče o svého blízkého, nebo mohou naši službu doporučit svým známým a sousedům. 
Pokud si všimnou, že se v jejich okolí nachází někdo osamělý, který potřebuje pomoci 
s péčí o sebe či svoji domácnost, mohou nás na to upozornit a my se pokusíme tuto 
situaci řešit.  -
Na závěr poslední otázka. Proč jste si ke svým službám vybrali právě tršickou faru ? 
Tršická fara nám při plánování celého projektu Střediska pečovatelské služby na venko-
vě  dobře zapadla do konceptu čtyř míst na území olomouckého děkanátu (Olomoucko), 
ze kterých bychom zajišťovali pečovatelskou službu v obcích sousedících s Olomoucí. 
Území  děkanátu jsme si rozdělili na čtyři části a v každé z nich jsme hledali obec nebo 
město s vhodnými prostory pro zázemí služby a výhodnou polohou, která by umožňova-
la co nejkratší dojezd našich pracovníků k uživatelům, kteří bydlí  mimo samotné cent-
rum služby. Tedy v obcích spadajících do spádové oblasti buněk v Tršic, Velké Bystřice, 
Těšeticích a Věrovan. 

Děkuji za rozhovor Miroslav Rozkošný
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Počátkem ledna letošního roku proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou od roku 2001 vyhlašuje 
Katolická charita.
A tak se i v naší obci vydalo na obchůzku celkem 9 skupinek, jejíž představitelé, tedy tři králové, nejen 
dostávali od nás příspěvky na nemocné a potřebné, ale také nás tito tři králové obdarovávali drobnými 
symboly solidarity a lidskosti (kalendáře, cukr) a na dveře našich domovů psali dávné symboly svého 
putování, tedy ono tajemné K+M+B. 
Celkem bylo v naší obci vybráno  29 090,- Kč. 
Z toho v Tršicích 18 742,-Kč, Zákřově 4 016,-Kč, Lipňa-
nech  3 031,-Kč, 
 a Vacanovicích 3 501,-Kč.

Poděkování patří především koordinátorovi Tříkrá-
lové sbírky v naší obci, panu Ing. R. Oherovi, tak 
všem dospělým, kteří tvořili doprovod dětí, a sa-
mozřejmě „naším dětským třem králům“ za jejich 
snahu a obětavost.

Mgr. Milan Mahdal

Tříkrálová sbírka

Už vloni mi slíbil známý z Prosenic, že mi půjčí 
časopis Svět v obrazech z období první republiky, 
ve kterém je článek s titulkem Tršice, perla zdra-
ví. Dodnes mi ho ještě nedal, ale už bez něho 
vím, že něco pravdy o Tršicích jako perle zdraví 
určitě je. O této skutečnosti svědčí, že mezi sou-
časnými tršickými rodáky se čtyři dožívají více 
než sta let. O nejstarším z nich, sto čtyřletém 
Janu Nitkovi, jsme psali už několikrát. Vloni jsme 
psali také o dnes už sto dvouleté Ludmile Krej-
čířové a nejmladší z tršických stoletých rodáků, 
paní učitelce Mačákové. Nedávno se Tršický zpra-
vodaj 

dověděl o čtvrté, více než stoleté tršické ro-
dačce. Je jí paní Anežka Wönischová, která 17. 
ledna oslavila v Domově pro seniory v Přerově 
sto třetí narozeniny. Samozřejmě, že také ve 
vzpomínkách na rodné Tršice. "Představte si, 
že si na mě vzpomněli, " s radostí oznamovala 
své pečovatelce při čtení blahopřání z Obecního 
úřadu v Tršicích. Radost měla také z Tršického 
zpravodaje, který jsem jí nedávno přinesl. Jak 
mi sdělila, čtení má sice dost, ale o Tršicích, kte-
ré ji připomínají mládí, si ráda počte. Zejména 
dobře si vzpomíná na pana Jana Nitku, tršický 
Sokol a věděla také o ukrývání židovské rodi-
ny Wolfových za II. světové války. " V Tršicích 
byl velký Sokol a nejpěknější byly Tršice, když 
v obci působil Okrašlovací spolek," svěřila se mi 
paní Wönischová, která v Sokole cvičila se žena-
mi a s nimi také vystupovala na sokolském sletu 

v Praze roku 1948.
Pro připomenutí alespoň naším starším čte-

nářům uvádím, že paní Anežka Wönischová je 

Anežka Wönischová je druhou nejstarší tršickou rodačkou
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rozená Zatloukalová v Tršicích číslo 60. Matka byla 
rozená Lepařová a mimo domku na rohu při cestě 
na Vacanovice zdědila po rodičích i menší hospodář-
ství, na které se přiženil její manžel, Matouš Zatlou-
kal. Předtím čtyři roky pracoval u císařského dvora ve 
Vídni. S manželkou měli deset dětí, Anežku v pořadí 
šestou. Jeden z bratrů zahynul za války v Osvětimi. 
Dnes žijí už jen dvě sestry. Anežka a její dvaadevade-
sátiletá sestra Marie, která bydlí u dcery v Olomouci 
a od jara do podzimu na chalupě v Jeseníkách. Ma-
touš Zatloukal byl v Tršicích známý muzikant a spolu 
s manželkou se snažil, aby jeho děti dosáhly vzdělání. 
Anežka absolvovala Obchodní školu v Přerově, zůstala 
pracovat doma v Tršicích jako účetní v Hospodářsko-
chmelařském družstvu a po válce následovala svoji se-
stru učitelku do Opavy. V tomto městě pak pracovala 
jako účetní ve velké stavební firmě, která měla mnoho 
práce s budováním válkou poničeného města. Práce 
a další vzdělávání se jí stalo hlavní náplní života. Pře-
sto se provdala, ale až v důchodu. Manžel pocházel ze 
smíšeného manželství a ovládal několik jazyků. Jeho 
znalosti přivedly Anežku k dalšímu vzdělávání. Mimo 
němčiny se učila také francouzskému a anglickému ja-
zyku. Knihy v německém jazyce četla a německá slo-
víčka se učila ještě po svých stých narozeninách. Měla 
ráda divadlo a po své stovce také cvičila. Života v manželství si však mnoho neužila. Manžel zemřel ve 
věku dvaasedmdesáti let a kromě vzpomínky na hodného muže zůstaly Anežce Wönischové společné 
zážitky z pobytu v rekreačním domku, který si s manželem nedaleko Opavy pořídili. Po smrti manžela 
se Anežka přestěhovala k sestře do Přerova. Jejich dům musel ustoupit nové zástavbě města a své 
nynější bydliště si Anežka našla v Domě pro seniory v Kabelíkově ulici poblíž Meopty.

V příjemném prostředí nového domova se baví hlavně četbou. Další oporou v životě jí zůstává víra. 
Letošní oslavy nejstarší občanky města byly na vlastní přání jubilantky skromnější, ale při oslavě stých 
narozenin, před třemi léty, kromě přerovského primátora Jiřího Lajtocha a řady dalších hostí, přijel 
blahopřát paní Wönischové i světící olomoucký biskup Josef Hrdlička. S oblíbeným duchovním hovořila 
Anežka Wönischová celou hodinu. 

Miroslav Rozkošný

Vodění medvěda

Kulturní komise oznamuje, že v sobotu

5. března 2011 proběhne v Tršicích

VODĚNÍ MEDVĚDA
Začínáme v 8, 00 hodin před zámkem, kde je sraz 
masek a poté bude následovat obchůzka obcí s medvědem po trase 
(Berk, Hrubá strana, Branka, náměstí, 
Pod Chrástkou, Chaloupky) 

Srdečně se těší a zvou pořadatelé akce.
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... z pamětí      
3. část

 devadesátiletého Jindřicha Závodníka

Na Zámčiska za Břehonu-
ší směrem na Lazníky jsem 
chodil na srnčí. Sedával jsem 
tam v železném stožáru 
uprostřed pole. Jednoho ve-
čera jsem zpozoroval divo-
čáka, který vyšel z kukuřice 
a procházel se po okraji pole. 
Potom se pustil do strniště na 
posečený ječmen a tam něco 
kutil. Nevěděl jsem však co. 

Na druhý den jsem se proto 
znovu vypravil na stejné mís-
to  a zjistil, že divočák zde 
konzumoval hromádku ječ-
mene, kterou tam zanechal 
kombajn. Na večer jsem se 
na Zámčiska znovu vypravil 
s Luďou Paduchem. Zaleh-
li jsme do stožáru a čekali. 
Ještě za světla divočák vybě-
hl z kukuřice a zamířil si to 
přímo ke hromádce ječmene 
a pilně zde hodoval. Já jsem 
ležel s podepřenou puškou 
a klidně zamířil. Divočák byl 
asi sto metrů ode mne a po 
ráně  hlasitě zařval. Potom 
se otočil a běžel do kukuřice. 
Luděk po divočákovi střelil, 
ale jest-li ho trefil jsme ne-
věděli. Prase  zmizelo v ku-
kuřici a pro nás nastalo noční 
hledání s baterkou, kterou 
jsme náhodou měli s sebou. 
Po dlouhém hledání upro-
střed pole jsem na okraji  na-
šel, že zvíře barvilo na stvolu 
kukuřice. To bylo naše vítěz-
ství, protože pár kroků od 
tohoto místa divočák ležel. 
Po vyvrhnutí zvířete  a jeho 
naložení jsme se vraceli ke 
stožáru pro naše kabáty. 
Tam nás ale čekalo překva-
pení. Kabáty na svých mís-
tech nebyly, ale byly pověše-

ny na stožáru. Až po několika 
dnech jsme se dověděli, že 
při hledání úlovku nás pozo-
rovali sousedé, kteří  zřejmě 
kabáty pověsili.
Celkem jsem střelil pět divo-
čáků, dva kňourky a tři lončá-
ky. Bylo to v době kdy  černá 
zvěř se teprve u nás začínala 
objevovat. Dnes je běžně se 
vyskytující zvěří a její stavy 

rostou. Minulou zimu  mys-
livci u nás ve dvou naháń-
kách střelili sedm prasat.

Ne vždy se lov podaří
Stejně jako jindy jsem se 
vypravil s malým motocy-
klem babetkou na čekanou 
na svůj posed  v lese Bělá. 
Vylezl jsem nahoru a asi 
po půl hodině jsem zasle-
chl podivný zvuk, jakoby se 
něco k posedu blížilo. Pohle-
dem přes škvíru jsem  zjis-
til, že dole stojí tři divočáci. 
Po chvilce zvířata vyběhla 
na holé pole a zastavila se. 
Chytil jsem po pušce a za-
mířil na divočáka, který stál 
pěkně ke mně bokem. Vyšla 
rána, ale prase neznačilo, jen 
se mírně podívalo nahoru. 
Pak odběhlo a zastavilo se. 
Pušku jsem přebil a znovu 
zamířil. Vystřelil jsem druhý 
náboj a a situace se opako-
vala. Poté prasata odběhla  
a kousek dál se zastavila. 
Střelil jsem potřetí a prasata 
odběhla do lesa. Domů jsem 
se vrátil bez úlovku a na dru-
hý den jsme se synem pátrali 
co se vlastně stalo. Zhotovi-
li jsem terč a do terče jsem 
namířil dvě rány. Potom jsem 
zjistil, že puška míří o šede-

sát centimetrů nahoru. Pát-
rali jsme po příčině a zjistili, 
že bylo pohnuto pojistkou. 
Pojistku jsem opatrně vrátil 
na původní místo, vystřelil 
dvě rány a ty už dobře v terči 
seděly. Pojistkou bylo pohnu-
to proto, že puška, kterou  
jsem měl pověšenou na zá-
dech, zavadila o drátěný ko-
šík na motorce. Od té doby 
jsem vozil pušku zavěšenou 
na krku a bez problémů střelil 
ještě několik srnců i prasat. 

Ještě pár mysliveckých
vzpomínek
Ke vzpomínkám na lovy divo-
čáků přidám ještě pár mys-
liveckých vzpomínek. Teta 
Hedvika Zdařilová si vzala 
za manžela Jindřicha Drápa-
la z Tršic. Žili spolu na menší 
zemědělské usedlosti v Tr-
šicích a oba jsou v Tršicích 
také pochováni. Neměli spolu 
žádné děti. Strýc Drápal byl 
myslivec a ten mě vlastně 
k myslivosti vedl. Myslivost 
byla odjakživa mým jediným 
koníčkem. Už ve škole jsem 
nevynechal jeden hon jak 
v lese, tak i na poli. Po ukon-
čení polního honu se šlo na 
sál s muziku, která myslivce 
honce doprovázela. Na sále 
bylo občerstvení se vším všu-
dy. Zvěře bylo tenkrát moc. 
U nás na sýpce byly pověšeni 
zajíci, které pantáta Marek 
vozil na trakaři lidem v obci 
a okolí. Srnčí zvěř střelenou 
členy společnosti jsem cho-
dil rozdělovat k panu učiteli 
Vaculíkovi. Krmit zvěř do lesa 
jsem nemusel, protože tuto 
práci dělali celou zimu bratři 
Slávek  a Franta Richterovi, 
které spolek platil, což bylo 
pro nás výhodné. My mysliv-
ci jsme jim jen dodávali seno 
a obilí.

Miroslav Rozkošný

Jak jsem lovil divočáky



10

Plesy: 

Plesová sezona trvá 
podle tradice od Tří králů 
do Popeleční středy. Tento 
termín se však v současné 
době nedodržuje, spíše se 
vychází z termínů výplat. 
Většinou ale probíhá v led-
nu a únoru.

Plesy se začaly na venkově objevovat ve II. 
polovině 19. století se snahou napodobit městský 
život a módu. A tak první plesy v našem okolí 
začaly v Tršicích, které jako městečko se chtěly 
první z našich obcí přizpůsobit městské zábavě, 
odtud později pronikaly i do okolních  vesnic.

Největší rozkvět, obliba a četnost plesů byla 
v I. polovině 20. století, tedy v době I. republi-
ky.

V minulých letech byly plesy nejen časem 
k zábavě a veselosti, ale také měly reprezentační 
charakter, což se projevovalo především v Trši-
cích, kde na některých nesměla chybět místní 
honorace. To všechno je již dávno pryč, plesová 
sezona v našich obcích má zcela jiný charakter. 
Nutno podotknout, že v minulých letech bývalo 
ovšem daleko více plesů a každá organizace (což 
při bohatém spolkovém životě našich předků bylo 
docela časově a organizačně, tudíž i finančně 
náročné) se chtěla prezentovat před vesnickou 
nebo maloměstskou společností. Obdobně tomu 
bývalo i v okolních vesnických sídlech.

Do 70. let 20. století býval téměř v každé 
z místních částí jeden ples, který pořádala nějaká 
místní organizace, zpravidla hasiči, myslivci. Bylo 
slušností na ples jít a tím organizaci či sdružení 
podpořit.

Podle pamětníků na některých plesech hrá-
vala hudba nikoli na pódiu, jak je tomu dnes, 
ale protože sál byl při plesech zcela zaplněn ná-
vštěvníky, kteří seděli právě na pódiu (toto místo  
bylo vyhraněno především městské honoraci), 
tak hudebníci hráli na galérii, kde je dnes místo 
k jídlu. Nedílnou součástí plesů byli také ti, kteří 
ples pozorovali právě z galerie, odkud měli pěkný 
výhled a hlavně velmi dobrý přehled  o dění na 
sále. Takto bývaly plesy organizovány až do 60. 
let 20. století.

Koncem 70. let v okolních malých vesnicích 
s výjimkou Zákřova tyto akce zanikly.

V současné době pořádají plesy v Tršicích: 
Myslivecké sdružení Tršice, SRPŠ (kde tradičně 
zahajují ples žáci deváté třídy polonézou), TJ Tr-
šice (maškarní ples),

letos obnovilo po několika letech pořádání ple-
su i SDH Tršice. Další organizace přestaly v mi-
nulých letech plesy pro malou návštěvnost po-
řádat.

V okolních obcích je tradičně pořádán ples na 
Zákřově (SDH), který je v oblibě pro spontán-
nost a veselí. Taktéž v Lipňanech se uskutečnily 

v minulých letech pyžamo-
vé bály.

Celkově se dá říci, že 
většina lidí v současnosti 
spíše touží po neoficiálních, 
nepříliš reprezentačních 
akcích, kde se chce bavit.

Hromnice: 2. 2.

Hromnice slavila a slaví katolická církev jako 
svátek, který připomíná dvoje tajemství-oběto-
vání Ježíše Krista ve chrámu (též uvedení Ježíše 
do chrámu) a očišťování panny Marie podle staro-
zákonního předpisu. V uvedený den se koná prv-
ní ze tří velkých církevních svěcení, a to svěcení 
dlouhých svíček-hromniček na památku událostí 
v jeruzalémském chrámu. 

Součástí mše byl průvod s posvěcenými svíč-
kami, který se konával kolem kostela (podle pa-
mětníků se ale chodilo pouze po chodníku v blíz-
kosti kostela). Hromničné svíčky se zapalovaly 
při velkých bouřích, aby Bůh chránil úrodu i dům 
před bleskem či krupobitím. Za bouřky se lidé při 
zablesknutí křižovali a počítali, zda se bouře blí-
ží, či vzdaluje. Hromničky se také zapalovaly při 
úmrtí člena rodiny.

K Hromnicím se váže mnoho lidových pranos-
tik a pořekadel. Tak se říká, že v tento den máme 
již o hodinu více (rozuměj světla), nebo že na 
Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl 
zmrznout.  

Svatý Blažej 3. 2.

Svatý Blažej, biskup v Arménii, byl za vlády 
císaře Liciána ještě se dvěma mládenci sťat me-
čem. Mučednickou smrt postoupil roku 316. Jeho 
památka se připomíná 3. února.

V našich zemích se ten den udělovalo (a dosud 
se stále uděluje) v kostelích  blažejské požehnání 
se svěcenými svícemi, křížem kolem krku polo-
ženými tak, aby věřící byli uchráněni od krčních 
neduhů. 

V některých obcích byly v tento den konány 
obchůzky školních žáků, nebo chlapců. 

Z Tršic a nejbližšího okolí o tomto zvyku ne-
máme ani z nejstarších dob žádné záznamy či 
zmínky.

Taktéž k svátku svatého Blažeje máme pra-
nostiku,která říká, na svatého Blažeje pije skři-
van z koleje.

Svatá Dorota: 6. 2. 

Dorota byla Římanka a žila v době vlády císaře 
Diokleciána. Byla pro svou víru pálena pochodně-
mi, natahována na skřipec a nakonec byla sťata. 
To bylo 6. 2. roku 303. 

V tento svátek byla konána v minulosti v Trši-
cích obchůzka, která představovala život a smrt 
křesťanské mučednice. Tak tomu bylo ještě na 

Život
našich předků

pokračování
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počátku 20. stol, jak počátkem 90. let minulého 
století vzpomínala paní Marie Dočkalová z Tršic, 
(1904-1993).

Průvod se svatou Dorotou představovali král, 
kat a svatá Dorota.

Při obchůzce stála Dorota s korunkou na hlavě 
mezi účinkujícími, kteří zpívali:
1. Byla svatá Dorota

nábožného života,
nesměla se modlívat
ani Bohu sloužívat.

2. Šla ona před králův dvůr,
volal na ni sám pán krul:
chceš, Dorotko, chceš má být,
má ti celý svět sloužit?

3. Ach, já nechci žádného,
jen Ježíše samého,
já miluji Marii,
chci nosit jméno její.

4. Král se na ni rozhněval, 
na oleji smažit dal,
čím se déle smažila,
tím jest krásnější byla.

5. Čarovnice, čarovná
bezbožnice, bezbožná,
nepomohou ti čáry
ani žádné pověry.

6. Pomůže ti ostrý meč,
ten ti hlavu setne přec.
Po těchto slovech kat sťal Dorotě hlavu, což 
se předvádělo tak, že jí srazil s hlavy korunu. 
Potom byli účinkující obdarováni a pokračovali 
do dalšího domu, kde se hra opakovala.
Hra o svaté Dorotě u nás zanikla někdy počát-
kem 20. stol.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Mgr. Milan Mahdal  

Pokračování

20. dubna 1943, úterý 44. týden 

Vypnuli jsme vařič a světlo a zavřeli boudu a doslo-
va utíkáme s potravinama, aby nevystydly, do lesa. 
Já mám na zádech asi 13 kg tlumok a zle se nám 
jde. Došli jsme ale šťastně domů a tata již byl nám 
kus naproti. Pojedli jsme polévku a udělali na petr-
žel borochu a jíme též vejce a brambory. Pak spíme. 
Ráno najednou začalo poprchávat, a proto dáváme 
na střechu bilrot. Ve školce dělají ženský a je tam 
s nimi Bláha. Pak začalo odpol. více pršet a jdou se 
schovat do lesa a Bláha je vede. Máme strach, aby 
nešli výš do bažantí boudy a na nás nenarazili. Pršet 
asi po 20 min. přestává a jsou zase pryč. Sehříváme 
si polévku a tata ji vylil a líh též a začal hořet strom. 
Tata ale klidně sbíral knedlíčky a pak až hasil a říkal, 
že les jeho není, ale knedlíčky ano. Pršet přesta-
lo a lehli jsme si. Máme na střeše bilrot a gumáky. 
Jíme kousek chleba a spíme. O 3/4 10 h jdeme pro 
potraviny a Sl. je v boudě. Je šajsfrajntlich. Papír 
nemá, ale má od Pláničky slíbený. Je tam s námi 
až do rána a spí. My vaříme z 1 hrnce, a sice po-
lévku s knedlíčkama a strouhanku. Vaří se to dobře 
a chválíme tatův nápad. Jsme po 1/4 3 h ráno hoto-
vi a jdeme domů. Hrnec nesu v tlumoku a mám na 
hrnci můj pullover. Stromy jsou trochu mokré. Jsme 
v lese a jíme a našim můj výrobek velmi chutná. 
Spíme. Počasí je již jasnější. Angličani prý zahájili 
leteckou ofensivu proti nepřátelům, prý budou 500 
h neustále bombardovat. Hitler má narozeniny.

25. dubna 1943, neděle 44. týden 

Máme uvařeno a jdeme do lesa o 3 h kolem Fi-
alového na Korábku nabrati vodu. Naši si dělají 

též starosti. Spíme do 11 h a jdeme po pojezení 
polévky na sluníčko. Pak jdeme zpět do úkrytu. 
Chvíli ležíme a pak jdeme opět na sluníčko. Večer 
jíme chléb a modlíme se. O 1/4 10 h jdeme pro 
potraviny a naši jdou k potoku do křoví a já jim 
přijdu říct, co a jak je se Sl. Přišli jsme do bou-
dy a jaké překvapení. Bylo tam upečené i syrové 
maso, ředkvičky, chléb, cukroví a 5 vajec. Prý ještě 
přijde. Uvařili jsme a pak čekáme. Konečně o 1/2 
3 h ráno Sl. přišel v náladě. Oslavovali prý novou 
švagrovou, Vojta se bude ženit. Sl. si v boudě lehl 
a spí. Já jsem již našim přes potok dal maso, cuk-
roví a ředkvičky a teď chceme jít domů. Sl. si ale 
přeje, aby Licka zůstala v boudě, a ona, ač nerada, 
tam zůstala.

28. dubna 1943, středa 45. týden 

Máme uvařeno a jdeme s jídlem do lesa. Pojedli 
jsme a spíme dál. Dopol. jsme já a Lici spali do 
12 h a pak jdeme na sluníčko. Na počest mamin-
činých narozenin máme dnes slavnostní oběd, 
a sice chléb, maso a kompotovou konservu. Je to 
skvělý oběd. Pak jsme na sluníčku a jdeme pak 
do úkrytu. Večeříme chléb, ale máme ho málo 
a jíme každý 1/8 krajíce. O 9 h jdeme do boudy 
vařit. Byl tam chléb a různé věci a Sl. blahopřá-
ní mamince. Já jdu k našim k potoku s chlebem, 
aby mohli jíst. Ty jitrnice prý Sl. sežraly kočky. 
Jsme hrozně vzteklí. Vaříme polévku se strouhan-
kou a kávu. O 1/4 3 h jdeme domů a jsme zpět 
o 3 h. Právě začínají naši jíst, když slyšíme šustit 
větve. Někdo jde ze spodku nahoru. Prosím, o 3 h 
ráno. Stále si pro sebe cosi brble. Jde těsně kolem 
úkrytu, ale nenašel nás. Tata říká, že je zle, že 
nás asi on musel už od Sl. stopovat a že musíme 
okamžitě zmizet.

7

Pokračování

6. dubna 1943, úterý 42. týden 

O 7 h ráno snídáme a spíme dále až do po-
ledne. Pak obědváme česnekovou polévku. Dole 
dělám já s Lickou bramborové knedle a jíme je. 
Jsou výborné. Odpol. Lici praží kávu (zrnkovou) 
a já spím dole. Odpol. je hrozný vítr a prší. Od-
pol. v tom větru jel na kole bratr Bláhův rych-
le do osady a za okamžik na to šel zpět s dvěma 
četníky. Asi za 1/2 h po tom šli četníci zpět, ale 
vedli 2 mladíky asi 20leté a měli ruksaky. Asi že 
to jsou pytláci. Pak spíme a večer jdeme naho-
ru a jíme chléb s pomazánkou a pár knedel z po-
ledne a marmel. omáčku. Sl. přišel o 9 h a ří-
kal, že mluvil s četníkem a říkal mu, že ti mladí-
ci byli angličtí zajatci, kteří uprchli z tábora. Prý 
v lese prosili toho okres. hejtmana o jídlo a noc-
leh a ten jim slíbil, jen aby šli s ním do hájovny, 
a tam se proti nim postavil s puškou a poslal pro 
četníky. 

Tomu četníkovi prý bylo tak divně, raději prý 
by mu dal kus chleba, říkal Slávkovi. Prý měli 
hodně cigaret. Ten okresní hejtman je svině. 
Jsme z toho celí nanic. Chudáci kluci. O 1/2 9 h 
jdem pro vodu a je vítr. V noci asi o 4 h chystá-
me bramborovou polévku.

11. dubna 1943, neděle 42. týden 

Jdu o 1/2 1 h v noci s tatínkem pro vodu a blou-
díme. Vylezli jsme na spodní cestě. Tata říkal 
Sl. ohledně lepenky a petroleje a Sl. je naštván. 
Jde si lehnout dolů. O 1 h v noci jsme viděli v lese 
někoho jít a svítit si baterkou. Jsme zpět a trochu 
dřímeme. Sl. jde zpět domů o 3/4 6 h ráno a my 
snídáme a spíme dále až do 12 h a obědváme fa-
zolovou polévku. Pak si jdeme zase lehnout a Lici 
jde o 3 h nahoru. Já spím dole a pak jíme chléb 
s pomazánkou a já spím dále. O 11 h v noci při-
šel Sl., ale jde hned domů zpět. Situace je velmi 
dobrá. Angličani dobyli Suzu a zajali hodně Italů. 
Jdeme pro vodu.

16. dubna 1943, pátek 43. týden 

O 2 h v noci jsme doma a snídáme a připra-
vujeme bramborovou polévku. Pak jdeme spát. 
K obědu je bramborová polévka. Je hrozné ved-
ro, naši jsou nahoře vysvlečeni, tak je jim horko. 
Odpol. spíme. Večer jdeme nahoru a o 6 h ve-
čeříme opět polévku. O 3/4 9 h jdu s tatou pro 
vodu a na stranu. U drenáže slyšíme u Herinko-
vého [domu] pískat a to je Franta Herinek. Mama 
prý byla právě za boudou na straně a on šel ko-
lem nahoru a pískal a zpíval. Za chvíli na to přišel 

Sl. a dělal prý hrozný brajgl proto, že jsme pryč.
Prý o 11 h přijde, jde na schůzi. Jsme chvíli na-
hoře až do 12 h a pak si jdeme lehnout. Tata je 
hrozně naštván a jde kolem 4 h sám na procház-
ku. V boudě bylo 31 stupňů tepla.

17. dubna 1943, sobota 43. týden 

Již ani spát nejdeme a děláme bramborové 
knedle. Hned je také vaříme, poněvadž později 
bude vedro, a ještě kdybychom měli vařit. Jsme 
nahoře a obědváme hovězí polévku se zavaře-
nou strouhankou a bramborové knedle s marme-
ládovou omáčkou. Já se právě dívám okénkem 
k Herinkům do zahrady a vidím jít Frantu Herinka 
ke Sl. do zahrady pro hraběčky. Kolem boudy ale 
nešel. Lojza také šel kolem boudy. Sl. byl v za-
hradě a říkal, že nemohl přijít, poněvadž Žofin-
ku (jeho tetu) ranila mrtvice mozková a její stav 
je beznadějný. Odpol. se doslova pečeme, oddě-
lávám zdolů papír a plníme si kačku. Večer s ní 
půjdeme do lesa a v noci ještě jednou. Večeříme 
kousek chleba a zbytek knedlí z poledne. Večer 
přišel Sl. a donesl vejce. Jsme ohromně rádi, po-
něvadž v pondělí večer je Erev Pesach a my jsme 
měli 5 vajec. Nového není celkem nic, v Tunis-
ku již skončily pohybové boje a naši se teď při-
pravují. Angličané bombardovali Plzeň, Škodov-
ky prý jsou rozbité. Sl. si jde lehnout dolů a my 
o 1/4 11 h jdeme do lesa a pro vodu. Máme pl-
nou těžkou kačku, koberce a velkou deku s gu-
mákama. Asi 70 kg. Divím se, že to tata zmůže. 
Kousek po kousku jsme to dostali šťastně do lesa 
a též jsme bloudili. Konečně jsme úkryt našli 
a dali věci do něj a jdeme zpět. Jsme zpět o 1 h 
a do 4 h spíme.

18. dubna 1943, neděle 43. týden 

O 1/4 5 h ráno jsme podruhé vyrazili do lesa. 
Máme dva ruksaky, aktovku, koberce, vodu. 
Již se rozednilo. V lese jsme o 1/2 6 h a hned 
jsme se dali do práce. Šli jsme na drobné chvojí 
a máme ho nařezané o 8 h a dáváme je do úkry-
tu. Je to výborné. Pak maskujeme. Jdeme pro 
stromky. Jsme hotovi o 1/2 12 h a jíme chléb 
s kávou a spíme do 2 h. Je zde velmi dobře. 
Ráno bylo zataženo, ale teď je jasno. O 1/2 7 h 
se modlíme. Odpoledne trochu s tatou vykládá-
me. Pak večer zakrýváme a chystáme se k od-
chodu. V 1/2 9 h večer jdeme domů a naši nám 
uvařili polévku a jíme ji. Prý říkal Sl. našim, že 
večer přijde. Já oddělávám ještě ze spodu papír 
a čekáme na Sl. do 12 h v noci, ale nešel. Proto 
si jdeme lehnout dolů a Sl. nepřišel. O 3 h vstá-
váme a snídáme a balíme. Jsme tak tak o 4 h 
ráno hotovi.

Deník Otto Wolfa
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29. dubna 1943, čtvrtek 45. týden 

Jsme celí vzrušení a narychlo balíme. O 4 h máme 
takřka vše sbaleno. Jdeme ke Sl. do boudy. Jdeme 
polama a pak přes potok. Jsme šťastni, že jsme 
dobře dorazili. V boudě ale jsme si to rozmysleli 
a tata říká, že by bylo nutné, aby někdo z nás šel 
do lesa a pozoroval, co se děje. Je 1/4 8 h, na 
stavbě a v poli se dělá a my jsme se rozhodli, že 
půjdeme do lesa. Já a tata tedy o 1/2 8 h ráno jsme 
vyrazili z boudy do lesa. Jdeme opatrně a vidíme 
od Her. jít jakéhosi chlapa do hájovny. Zabočili 
jsme proto ke drenáži a čekáme, až chlap zajde. 
Až zašel, jdeme dál a v tom jde mladý B[láha]. 
Zastavili jsme si ho a mluvili s ním. Je to ohromný 
kluk, prý to paní B. řekne a že se nemáme z jejich 
strany ničeho obávati. Jsme velmi rádi, že B. to ví, 
jinak bych musel dnes večer k němu jít. My jdeme 
s tatou velkou oklikou polama u hájovny do lesa. 
Jdeme opatrně k úkrytu, ale vše je v pořádku. Pře-
sto ale jsem já sebral všechny podezřelé věci do 
kačky a schoval do mlází za řídkým čtvercem. Pak 
jíme trochu polévky a odklízíme všechny podezřelé 
věci z úkrytu pryč a hlídáme u boru. Žádný ale ne-
jde. Jedli jsme za celý den kousek chleba a maso. 
Odpol. slyšíme houštím někoho jít s pilkou, je to 
Klimeš. Jsme v lese až do večera a nic podezřelého 
není. Ve školce dělají ženské a Bláha. O 9 h jdeme 
do boudy s kabelama a hrncem s vodou. Sl. již na 
nás v boudě čeká a naši málo živí též. Sl. prý říkal, 
že to není nic nebezpečného, a naši jsou šťastni, 
že to tak dopadlo a že jsme s Bl. mluvili. Vaříme 
guláš, bramb. polévku a já jím večer kávu s chle-
bem, tata též a Sl. chléb se salámem. Budeme se 
ale ráno muset všichni zase stěhovat do lesa, po-
něvadž naši tam být nemohou.

4. května 1943, úterý 46. týden 

Jdeme s jídlem do lesa o 1/4 5 h ráno a již se rapid-
ně rozednívá. Jíme guláš a knedle a spíme do 1/2 
12 h a naši jsou již dlouho na sluníčku. Ohřál jsem 
polévku a jdeme na slunko. Po jídle se jdu s tatou 
podívat, zdali Sl. nespravil studánku. Kdepak. Jíme 
kůrky. Je hezky. Odp. jdeme do úkrytu. Ve školce 
dělají jen asi 3 ženský. Po 5 h odpol. slyšíme šustit, 
myslíme, že je to dole, ale jsme nemile překvape-
ni. Jakési robky vyřezují v lese poblíž našeho úkry-
tu. Asi 6 m od našeho stánku obcházejí a řežou. Já 
jich jdu sledovat a zjistil jsem, že jedna je Hybner-
ka, ale ty ostatní nevím, kdo jsou. Konečně jdou 
pryč. Byly ale v těsné blízkosti. Modlíme se a jíme 
kůrky a tata s mamou kousíček měkkého chleba, 
co ještě máme. Každému dal tata silnější plátek 
salámu. O 1/2 8 h si trochu leháme a slyšíme stále 
lidi chodit. O 9 h jdeme na cestu a zas v 10 h jde-
me vařit. Naši jdou ke drenáži a já jim přijdu říct, 
zdali je tam lepenka nebo jestli tam Sl. vůbec byl. 
V boudě je chleba, 2 pecny a víc nic. [...] 

6. května 1943, čtvrtek 46. týden 

O 3/4 3 h jdu do boudy v maminčině kabátu. Lici 
zatím uvařila guláš, hrách a polévku z kostí. Stěží 
jsme o 3/4 5 h ráno hotovi a jdeme do lesa. Sněd-
li jsme hrách a spíme. V 10 h jdeme na plácek 
se modlit. Slyšíme ale na naší straně řezat, a jde-
me proto do úkrytu. Snědli jsme ohřátou polévku 
a v poledne natáhli lepenku a přidrátovali hůlky. 
Odpol. jsem se byl podívat do školky a jdou lesem 
robky a utíkám se schovat. Ony ale slyšely šustit. 
Pak se s tatou díváme zase a tu slyšíme ženskou 
jít těsně vedle úkrytu. V poledne jsme také slyšeli 
blízko úkrytu řezat. Rádi bychom mluvili se starým 
Bl. a řekli mu to vše. Stále se zde courají ženské. 
Už by byl nejvyšší čas, aby v té školce byli hotovi, 
aby byl zde klid. Ten papír je velmi dobrý a již nám 
sem nemůže pršet. Večer jíme chléb s kečupem. 
Ležíme do 9 h a pak jdeme na cestu. Naši šli na-
před a my za chvíli za nimi. V tom šel po cestě 
jakýsi člověk v baloňáku a čepici. Naši ho viděli, 
ale do obličeje jim on vidět nemohl. Naši říkají, že 
to nebyl nikdo jiný, než učitel Vašíček. Lici je celá 
dohukaná. Jdeme vařit. Potraviny již jsou v boudě, 
a sice jen chléb a brambory. Naši jsou u potoka 
a jdu jim dát chléb. Pak jdu s hrncem pro vodu 
a loupu brambory a Lici se umývá a pak vaří. Vaří-
me brambory, kávu a ohříváme polévku a zavařu-
jeme do ní brambory.

10. května 1943, pondělí 47. týden 

Máme uvařeno a jdeme o 1/4 5 h do lesa. Sl. dnes 
tam nepřišel. Snědli jsme a sotva jsme dojedli, 
začalo pršet. Prší až do odpol. My spíme a v po-
ledne jíme chléb s vaječnicí. Odpol. nemáme co 
dělat a hrajeme žolíka a tata též s námi hraje. Pak 
jdeme trochu na sluníčko. Večer jdeme dolů a jíme 
chléb s vaječnicí. Pak trochu ležíme. Pojednou sly-
ším o 1/4 10 h večer u lesa výstřel. Mama je celá 
dolekaná a dělá teátr. Asi že je to revírník nebo 
Bláha. [...]

14. května 1943, pátek 47. týden 

Dnes, poněvadž jsme neměli co vařit, uvařili jsme 
jen kmínovou polévku a jdeme do lesa. Doma jsme 
si nadrobili do polévky chleba a jíme ji. Pak spíme 
do 10 h a jdeme na plácek. Licka uvařila našim 
2 vajíčka na suchém lihu. Obědvali jsme zbytek 
chleba a k večeru jedli naši každý 1 vejce. Pak 
jdeme do úkrytu. Tata již nemá co kouřit. Dnes byl 
krásný den, ve školce a vůbec kolem nás nedělaly 
ženské. Modlíme se. Pak si chystáme věci k vaře-
ní a trochu ležíme. Já lámu chleba na čtverečky. 
O 3/4 9 h opět slyšíme výstřely, a sice směrem ke 
sv. Anně. [...] 

Pokračování příště


