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Tršický zpravodaj
duben 2011 občasník cena 8 Kč

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU V TRŠICÍCH

11. dubna – 27.dubna  2011 (vždy pondělí a středa 8-12 a 13-17 hodin) se bude 
na OÚ v Tršicích vybírat poplatek za vodné a za užívání kanalizace za rok 2010  
a za psy na rok 2011 od občanů, bydlících v místní části Tršice.

Dne 30. dubna 2011 proběhne ve všech místních částech obce svoz velkoob-
jemových a nebezpečných odpadů. Každá domácnost obdrží leták s podrobnost-
mi. 

Akce, které nás čekají

16. 4.  Pietní vzpomínka -Zákřov

30. 4. Slet čarodějnic na tršickém zámku

  1. 5. Myslivecké setkání na Zatěši

  8. 5. Cyklovýlet  „O pohár Kunhuty tršické“

21. 5. Dětský den
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Přehled o přirozeném pohybu obyvatelstva za rok 2010

Dne 30. dubna 2011 proběhne ve všech místních částech obce svoz 
velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Každá domácnost obdrží 
leták s podrobnostmi. 
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Masopust v Tršicích
V posledních letech prožívají masopustní 
tradice spojené s průvody masek v celé naši 
zemi jakousi renesanci či boom. Snad je to 
tím, že si mnozí z nás v současné přetech-
nizované, uspěchané době potřebují najít 
trochu času na své okolí, že mnozí z nás 
mají potřebu se setkávat se svými souse-
dy, spoluobčany. A právě předjaří, doba po 
dlouhé zimě, k tomu nabádá. Celý maso-
pust je vlastně jakousi kolektivní záležitos-
tí, tedy záležitostí vesnice, či města. A pro-
to jsme svědky zpráv v různých sdělovacích 
prostředcích o těchto akcích. Samozřejmě, 
že si můžeme doma nasmažit koblihy, či na-
strojit se do masek, ale bez sousedů a lidí 
kolem nás, to jaksi ztrácí smysl. A proto vyrážejí již pravidelně v tuto dobu do ulic na-
šich vesnic a měst průvody masek, které nám mají přinést nejen bohatství, 
(ty symbolizovaly v minulosti masky zvířat) ale hlavně dobrou náladu a veselí.

Letos se opět v Tršicích objevili dobro-
volníci, převlečeni za různé masky, kteří 
v čele s medvědem a nezbytným hudeb-
ním doprovodem navštívili sousedy a za-
tancovali a zazpívali si s nimi.
Snad se nám to povedlo a přinesli jsme 
vám dobrou náladu.
Za naše písničky jsme byli vámi štědře 
odměněni a pohoštěni.

Členové kulturní komise

Ještě jednou touto cestou dě-
kujeme vám všem, kteří jste 
nám v sobotu 5. března 2011 
otevřeli a přispěli do naší ka-
sičky. 

Vybrané peníze byly předány 
kulturní komisi a díky vám, mů-
žeme za ně organizovat akce 
pro děti, jako je slet čaroděj-
nic, dětský den a další.

Taktéž děkujeme všem účastní-
kům maškarního průvodu a ve-
černího posezení při písničce.
Byli jste skvělí a za rok opět na 
viděnou.
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ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE

 V pátek 11. března jsme pro děti 1.stupně připravili 
jednodenní projekt s názvem

Moje kamarádka kniha. Reagovali jsme tak na potře-
bu rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost. Tato proble-
matika se v současné době  dostává do popředí zájmu 
nejen pedagogů, ale i politiků.  Čtenářská  grČTENÁŘ-
SKÁ GRAMOTNOSTen,  porozumění slovům a větám. 
Rozvíjet ji  u dětí  znamená  především  zvyšovat  kvali-
tu  čtení,  porozumět psanému textu, přemýšlet o něm, 
vyhledávat informace a využívat četbu i získané infor-
mace v dalším životě.

A to není  v  dnešní době počítačů, televize,  DVD, 
internetu  jednoduchá věc. Získat  a vést  děti ke čtení 
je  dlouhá a namáhavá cesta, ale využíváním různých 
ověřených metod a technik ji lze rozvíjet. Tyto tech-
niky a metody běžně používáme ve vyučování. V  pá-
tek  jsme je využili komplexně v celodenním projektu 
o knize. 

Vyřešením a poskládáním  hádanky  žáci zjistili, že  
dnešek  bude plný čtení a knih. Ve dvojicích pak pátrali 
po knihách, zapisovali  autory i názvy knih. Zajímavé 
názory zaznívaly při hře na Optimisty a pesimisty, ve 
které měli vhodně  argumentovat  zda  číst  -  nebo 
volit jinou aktivitu. Po  úvodních motivačních aktivitách 
následovala práce s různými typy sdělení. Mladší praco-
vali s pohádkami, starší s českými pověstmi. Žáci etli, 
vymýšleli pokračování,  vyhledávali části textu, rozho-
dovali o pravdivosti vět, tvořili otázky k textu, hleda-
li správné odpovědi, převyprávěli  texty ……Na závěr 
si žáci vytvořili myšlenkové mapy a doplnili své texty 
hezkými ilustracemi.  Úkolů bylo mnoho, ale  dětem se 
je podařilo úspěšně zdolat. Spolupráce  ve skupinách, 
dvojicích  podněcovala  žáky k co nejlepšímu výkonu, 
což učitelé ocenili pochvalou i známkou – jedničky byly 
opravdu zasloužené! 

Mgr. E. Žundálková

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Masopust na 1. stupni ZŠ Tršice

Masopustní období nebývá každý rok stejně 
dlouhé. Jeho délka se určuje podle Velikonoc. 

Začíná po 6. lednu a končí v úterý před Pope-
leční středou. Potom nastává 40ti denní předveli-
konoční půst. Nejvýznamnější masopustní den je 
Maškarní úterý. Tomuto dni dominoval průvod ma-
sek.  Zejména na severní Moravě se uchoval zvyk 
vodění medvěda a  pochovávání figuríny basy.

Žáci 1. stupně si tuto lidovou tradici připo-
mněli maškarním karnevalem v budově školy. 
Na tento den se děti velmi těší, protože tak mo-
hou všem ostatním ukázat svoji pro ně nejhezčí 
masku a prezentovat také své masopustní vy-
stoupení.  
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V úterý 8. března před desátou hodinou se to začalo 
na chodbách hemžit nápaditými maskami. Všichni se pak 
sešli v herně, kde je paní uč. Žundálková seznámila s pro-
gramem a připomněla pravidla bezpečného chování.

Žáci 2. ročníku zahájili svým úvodním vystoupením ma-
sopustní karneval. Mluvčí maškarního průvodu požádala 
,,paní starostku´´ o svolení a masopustní veselí mohlo 
začít. Tanec s medvědem, kterého velmi pěkně předvedla  
žákyně Eliška Gärtnerová, navodil tu správnou atmosfé-
ru. Prvňáčci předvedli své vlastnoručně vyrobené masky, 
čtvrťáci zatančili mečový tanec a třeťáci na závěr pochovali 
symbolicky basu. Žáci 4. ročníku zajistili reprodukovanou 
hudbu a stali se tak na chvíli ,, diskžokeji.´´ tanečního ve-
selí. Součástí programu byla promenáda masek spojená 
s jejich vyhodnocením. Porota složená ze zástupců učitelů 
neměla jednoduchou úlohu. I tentokrát si děti připravily 
velmi pěkné masky. Z každé třídy 3 nejlepší, z našeho po-
hledu originální masky, získaly věcnou odměnu a diplom, 
všichni ostatní pak sladkou odměnu. Posíleni pohoštěním, 
které si pro nás připravili žáci 5. ročníku,  jsme zvesela 
vyšli do maškarního průvodu obcí. 

Žáci bujarým veselím se naposledy rozloučili s maso-
pustem.   

Jarmila Chytrá,  Mgr. E. Žundálková

V tomto čísle pokračujeme dalším popisem 
života našich předků.

Masopust-ostatky-vodění medvěda-po-
chovávání basy

Masopustním obdobím bývá myšlen čas od 
tří králů do Popeleční středy.
Tímto obdobím končil v minulosti čas zábav 
a plesů a nastával čas postní  (40 dnů před 
Velikonocemi).
Vyvrcholením celého období byly dny od ne-
děle do úterý před Popeleční středou.
Konec masopustu býval v našem okolí v mi-
nulosti (až do II. poloviny 19. století) spojen 
s velkou oslavou ostatkového práva. 
O masopustní neděli požádala mládež obec-
ní výbor o právo,( byla to jakási upomínka 
na dobu, kdy obce měly právo a o mnohém 
rozhodovali sedláci, kteří nejen rozhodovali, 
ale i soudili a vykonávali jakousi samosprá-
vu, kterou později prováděly soudy a okresní 
hejtmanství.) tedy o policejní správu obce, 
a slíbila, že bude dbát na dodržování pořádku 
v obci.  Právo (zvané ferula) samotné byla 
šavle, ovinutá několika různobarevnými lip-
skými šátky a pentlemi a byla nastrojena 

jako loutka a , když se jí udeřilo, tak „štěr-
chala. V neděli odpoledne se sešla „obecní 
rada“, a zároveň přišla děvčata, která vystro-
jila právo pentlemi a lipskými šátky. Za chvíli 
přišli chlapci s nejváženějším tedy vybraným 
chasníkem v čele a žádali o právo. Rychtář, 
později starosta jim připomenul důležitost 
shody mezi sousedy a chasou, nutnost dodr-
žování pořádku v obci. Pak je vyzval, aby si 
za vůdce zvolili chasníky řádné a svědomité, 
ke kterým by měli důvěru a které by poslou-
chali. Poté proběhla mezi chasníky volba, kde 
měli hlavní slovo selští synkové. Ti pak mezi 
sebou zvolili rychtáře, pudmistra a konšele, 
sklepníky. Sklepníci měli pod sebou ostatkové 
pivo, které koupili již před ostatky. V ostatky 
převzala totiž chasa i šenk, za což odvádě-
la hospodskému ušlý zisk. Chasa musela ale 
nejen nakoupit na tyto dny pivo, ale i objed-
nat a zaplatit muzikanty. 
Právo se neslo od rychtáře ve slavnostním 
průvodu za účasti hudby do panské hospody. 
(Dnes Hostinec Za Vodou). Zde byl přichys-
tán úřední stůl, k němuž zasedl Mladý výbor 
(tedy výbor zvolený z mladých) a nad který 
do trámu zapíchli právo. Výbor se nesměl od 
práva hnout, protože, kdyby jim právo někdo 

Život našich předků
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ukradl, byli by zavřeni do šatlavy. Pokud ně-
kdo z účastníků urazil právo, byl pokutován. 
„Rychtář zaklepal ferulou a poslal pro výtrž-
níka. Ten byl snadno usvědčen a byl pokuto-
ván „na zlatě“, tedy se musel vykoupit, či „na 
gatě“, tedy dostal předepsaný počet ran feru-
lí. Rány byly vypláceny za doprovodu hudby.                                      
Během zábavy takovýchto pokut a pokusů 
o narušení zábavy bylo vždy víc. Zábava tak-
to pokračovala až do rána.
V pondělí dopoledne nosila chasa právo po 
městečku dům od domu. Při této akci účinko-
vala hudba a účastníci tancovali s hospodyní 
a děvečkami. Čím více při tanci vyskakovali, 
tím větší měly vyrůst konopě a len. Za ta-
nec dostávala chasa koblihy, klobásy, uzené 
maso, slaninu, vejce a peníze. 
Večer se pak konala zábava, při které „zasa-
zovali děvčata“ tzv. „cófavó“, která začínala 
známou písní “Rostó, rostó, rostó, konopě za 
cestó….. 
Tzn., že mládenci posazovali děvčata za svá-
tečně pokrytý stůl a k tanci, každá z děvčat 
dávala nějaký obnos na talíř. Po zasazování 
pohostili mládenci dívky sladkou kořalkou, 
pivem a koláčky.  Podle peněz daných děvča-
ty na talíř potom mládenci usuzovali na veli-
kost jejího věna. 
Pak následovala vlastní zábava.

V pondělí, v pozdějších letech v úterý, cho-
dila také chasa po městečku s medvědem. 
Medvěd byl v maškarním průvodu hlavní 
maskou, ale nesměly chybět ani další posta-
vy, jako žid s rancem, policajt, bába s nůší, 
masky zvířat (ty byly původně nejdůležitější, 
protože symbolizovaly bohatství a plodnost) 
a další. 

Za medvěda se ustrojil urostlý mladík, který 
se omotal hrachovinou a vzadu  z povřísel si 
upletl ocas. Medvěd nemluvil, promluvit mohl 
pouze s domácími, s cizími jen tancoval. Hos-
podyně si utrhla z medvěda kus hrachoviny, 
kterou pak dávala slepicím a husám do hníz-
da, aby dobře nesly a kuřata a housata se 
dobře líhla. Medvědovi a jeho doprovodu pak 
dávala opět uzené maso, slaninu, klobásy, 
peníze, z čehož si účastníci průvodu udělali 
haldamáš, hostinu. 

V úterý, v podvečer se sešla chasa v hostinci, 
odkud šel odevzdávat „mladý výbor“ právo 
na rychtu. Tam je očekával starý výbor, který 
je pochválil za hlídání obce, a všichni se ode-
brali zpět do hospody.  O jedenácté hodině 
večer musela muzika přestat hrát, aby vše 

o dvanácté skončilo. Hospodský musel také 
schovat pití. 
Nakonec ještě za různých promluv a žertů 
„pochovali basu“, tedy symbol veselí a zá-
bav. Zpravidla byla basa pokryta bílou plach-
tou a mládenci ji nosili po hospodě a předvá-
děli pohřeb. Basu provázel kněz, který kropil 
i účastníky pohřbu. Za knězem kráčeli truch-
lící pozůstalí a sirotci. Součástí pohřbu byly 
i litánie, které se podle potřeby a aktuálnosti 
měnily. Od peněz propití, Od nenadálé facky, 
od mytí nádobí ...... Ve skutečnosti šlo pře-
devším o zakončení celého bujného období.

V Lipňanech šel v čel průvodu muž oblečený 
jako vysloužilý voják. Na šavli, kterou nesl 
v ruce, nabodával špek, uzené maso, klobá-
sy, které dostávali jako výslužku. Šavli nesl 
vztyčenou vzhůru, aby hospodář viděl, co dal 
ten před ním.  Medvěda vodil v Lipňanech 
statný muž, který měl krotit jeho divokost. 
Medvěd měl na hlavě sešité zaječí kůže, kte-
ré měl ve tvaru medvědí hlavy. Muž, který 
medvěda vodil, musel dobře ovládat práská-
ní bičem, aby bylo maškary zdaleka slyšet.  

Lipňany 30.léta 20.století

Popsané zvyky, tedy propůjčování práva, za-
sazování děvčat a další byly součástí maso-
pustního období ve všech vesnicích v našem 
okolí a zanikly v průběhu II. pol. 19. století. 
Ve 20. století zůstaly jen obchůzky s medvě-
dem a pochovávání basy.

Obchůzka s medvědem, čili vodění medvěda 
se uchovala v Tršicích do konce šedesátých 
let 20. století. Poté byla znovu obnovena v le-
tech 1974-1976 a na dlouhou dobu zanikla. 
Znovu se objevila v letech 1991-1993 a opět 
zapadla. Byla obnovena v roce 2003 a dosud 
se ji daří udržovat. Celá akce je organizována 
Kulturní komisí a dobrovolníky, kteří se chodí 
pobavit. Akce se účastní 30 masek.
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Pochovávání basy bylo v Tršicích obnoveno 
v roce 2005, a zatím se udržuje. Účastní se 
ho asi 20 účinkujících, kteří nejsou členy žád-
ného spolku, souboru, sdružení, a celá akce 
je pro ně jakousi zábavou, odreagováním se 
ze současného hektického života
Jsou domácnosti, kam jsou maškary zvány 
a vítány a naopak některé rodiny zásadně 
neotevírají. Průvod dobře ví, kde je vítán 
a proto v současné době obchází pouze ty 
domácnosti, kde bývá pravidelně přijat.
V Lipňanech vodění medvěda zaniklo koncem 
padesátých let 20. stol.

Tršice 1974

      
Na Zákřově byl tento zvyk obnoven na přelo-
mu 20. a 21. stol, kdy jej prováděli hasiči ze 
Zákřova spolu s hasiči z Lazniček. V součas-
né době se nekoná.

Popeleční středa:
Popeleční středou končí doba masopus-
tu a začíná čtyřicetidenní postní období. Ve 
skutečnosti trvá 46 dnů, protože neděle jsou 
z počtu vyňaty. 
Popeleční středou tedy začíná postní doba, 

která trvá do Velikonoc. Půst měl symbolizo-
vat pobyt Krista na poušti. 
Popeleční středa se též nazývá škaredá. Po-
peleční se nazývá proto, že v ní je křesťanům 
udělován popelec. Popeleční středa jako prv-
ní den postu byla a pro mnohé dosud je ve 
znamení přísného půstu. Ráno byla sloužena 
mše, kterou navštěvovali téměř všichni ob-
čané, a kde se udělovat na čelo křížek, při 
kterém kněz říkal: Pomni, člověče, že prach 
jsi a v prach se obrátíš.
Církev v této době vyzývala věřící nejen k do-
držování půstu, ale také k tomu, aby si odpírali 
zábavy, navštěvovali mše a pobožnosti. Kajíc-
ný výraz představovalo a představuje roucho 
kněze při mši, má fialovou barvu. V postní 
době chodili lidé v odpolední době do kostela 
na požehnání spojené s obřadem křížové ces-
ty, večer se doma lidé modlili růženec. Když 
se setmělo, před večeří, než rozžali, sešli se 
všichni domácí v kuchyni, či jizbě, a modlili se 
„bolestný růženec“. V postním období nebylo 
trpěno a povoleno žádné veselí, světské písně 
byly nahrazeny svatými. 
V postní době se lidé dříve zdržovali od mast-
ných pokrmů a od pokrmů připravovaných 
na sádle.
Typickým jídlem v Tršicích byly v minulosti 
na popeleční středu klučinky, což byla jakási 
upravená prosná kaše, či pučálka. V Lipňa-
nech připravovali v tento den obdobný po-
krm, hnětýnku.
V minulosti byla pro tuto dobu i typická jíd-
la. Ve všední dny to byly hrachová, čočková, 
kašová s houbová polévka, buchty a kaše 
připravované na konopném oleji a již zmiňo-
vané klučinky. 
Klučinky byly uvařená a trochu přepečená 
prosná kaše, jíž omastili máslem. Se sádlem 
připravovaná jídla by prý tenkrát (19. stol.) 
na statcích nikdo nejedl.
Jakmile se kaše uvařila, posypala se moukou 
nebo žitnou krupicí, pak se hnětla. Potom se 
dala vyprahnout do pece. Po vyndání se vyklo-
pila, omastila horkým máslem a polila rozva-
řenými trnkami. Do trnek se dával rum a cukr. 
Posypala se „žemličkou“. Tento koláček se ne-
směl krájet nožem, nýbrž trhat rukama.

V současné době se v některých rodinách na 
Popeleční středu nejí maso. Pro mnohé je to 
stále zásada půstu, pro jiné tradice zděděná 
pro předcích. V kostele se stále na Popeleční 
středu a následující neděli uděluje popelec.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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... z pamětí      

 devadesátiletého Jindřicha Závodníka

Tedˇ napíšu, jak jsem se nej-
víc bál o svůj život. Bylo to  
v době, kdy končila válka. Večer 
jsme byli  v kostele na Májové 
pobožnosti.  Po jejím skončení 
jsme  vycházeli z kostela, kde  
muže čekali  němečtí vojáci  
a hned zatýkali. Zavedli nás 

k plotu před restauraci u Mich-
líků a tam  všechny spočítali. 
Bylo nás osmnáct a dva jim 
ještě chyběli. Ty někde chy-
tili a přivedli. Odtud nás za-
vedli do levé strany Radnice 
a  zavřeli. Ke dveřím postavili 
hlídku, která potřebné  dopro-
vázela na záchod. Seděli jsme 
u stolů a okny pozorovali jak 
po silnici v koňských povozech 
a autech ustupují němečtí vo-
jáci a Vlasovci. Časem  jsem 
se dověděli, že jsme  rukojmí. 
Znamenalo to, že v případě sa-
botáže vůči ustupujícím Něm-
cům a Vlasovcům jsme měli 
být  pro výstrahu zastřeleni. 
Do rána jsme s hrůzou čekali,  
jak to skončí. Nic se však ne-
stalo a ráno jsme byli propuš-
těni. Přimluvil se za nás pan 
Mikuláš Klapal u velitele, který 
v jeho domě spal. Po propuš-
tění jsem rychle utíkal k Vláči-
lům do domu číslo 3, kde jsem 
se pozdravil se svojí nastávají-
cí, aby viděla, že jsem naživu. 
Celou noc jsem oko nezavřel 
a psychicky jsem na tom byl 
špatně. Budoucí tchán mi pro-
to nalil čtvrtku rumu a hned 
jsem pospíchal domů. Doma 
také celou noc strachy nikdo 
nespal.  Z nás dvaceti zadr-
žených usnul jen Čeněk Bém. 
Vidím ho jak dnes, tak dobré 
měl nervy. 
Němci ustupovali od Ostravy 
směrem na západ a naše ro-
dina i se strýcem Buršíkem 
a tetou z Olomouce jsme se 
přestěhovali do sklepa a tam 

čekali na příchod sovětské ar-
mády. Po dvou dnech se tak 
stalo a okny ve sklepě jsme 
uviděli ruské vojáky jak jdou 
po mostě, pak zahnuli ke Ku-
báčkovému a šli k Lipňanům. 
Vyšli jsme ze sklepa a vítali 
se s osvoboditeli. V té době 

už bylo hodně lidí na návsi  
a vojákům podávali slivovici 
a jinou kořalku. V noci museli 
chlapi chodit  na hlídku, ale já 
jsem raději nechodil, protože 
jsem se bál o svůj život.

Jak jsem prožil první den 
osvobození.
Bylo to 8. května 1945. Byl 
krásný teplý den. Ráno jsem 
poklidili dobytek, podojili krá-
vy, nakrmili koně a prasata. Na 
pole jsme nejeli, protože jsme 
byli upozorněni, že dnes má 
přes obec projít fronta. Zůstali 
jsem proto ve sklepě, já, strýc 
Buršík s tetou a strýc Drápal, 
který byl velice rozrušený, 
protože den předtím mu Němci 
ukradli páru koní i s naší kare-
tou. Naštěstí je na druhý den 
našel, ale až někde u Konice 
a s koňmi přijel domů. Okny 
jsme ve sklepě pozorovali, co 
se děje venku. Střelba  ještě 
neutichla. Kolem domu  pro-
cházeli němečtí vojáci a stříleli 
po koních, které volně pobíhali  
okolo. Kolem jedenácté hodi-
ny nastal klid a rány přestaly 
padat. Když jsem se podíval  
z okna, viděl jsem jak z  Chrást-
ky pochodují nějaké postavy  
v zástupu. Šly do Bránky a po-
sléze se objevily před námi na 
mostě. Poznali jsme, že jsou 
to ruští vojáci. Slezli ze silnice 
ke kovárně a postupovali ko-
lem Kubáčkové zahrady k Lip-
ňanům. Mezi chalupami jsme 
uviděli muže s puškou. Byl to 
pan Lukáš, který se první od-

vážil vyjít ven. Volali jsme na 
něho a on na nás, abychom ze 
sklepa vyšli ven, že už žád-
né nebezpečí nehrozí. Spolu  
s ostatními  z domu jsem vyšel 
na ulici a vítali se se sousedy. 
S nimi jsme odešli ke koste-
lu, kde už přijížděli další vojáci  
s koňmi zapřaženými v lehkých 
vozících. Vždy po jednom koni. 
Vrátil jsem se domů a tam už 
byl plný dvůr koní a vozíků  
s vojáky. Koně napájeli a krmi-
li  senem, které našli na hůře. 
Vojákům jsme dali najíst a na-
pít i kořalky, čehož jsme pak 
litovali. Vojáci dostali náladu  
a začali být dotěrní. Museli 
jsem proto schovat všechna 
děvčata, moji sestru a nastá-
vající manželku se sestrou, 
které předtím byly v bunk-
ru schované celou noc. Večer 
jsem měl jít na noční hlídku 
na rozcestí k Doloplazům, ale 
nešel jsem. Měl jsem obavy 
z napadení ze strany vojá-
ků. Všechno nakonec dobře 
dopadlo a ve zdraví jsme se 
všichni sešli. Na druhý den 
jsme byli vyzváni, abychom 
šli zakopávat mrtvé koně, kte-
rých bylo hodně nejen v dědi-
ně, ale i na polích mimo obec. 
Nejvíc jich bylo  při silnici na 
Zákřov pod nynějším hřištěm. 
Mrtvý ani zraněný nebyl hlášen 
žádný z občanů,  německých 
vojáků padlo pět, a to když 
prchali po silnici k Vacanovi-
cím. Ruský voják padl  jeden. 
Byl pohřben v parku u kostela  
a němečtí vojáci  ve společném 
hrobě na hřbitově. Koněm je 
tam odvážel pan Franta Vláčil. 
Náhodou jsem tam byl a všiml 
si, že mrtví jsou vyzuti z botů. 
Byli to horští myslivci, původ-
ně velmi dobře obuti a tenkrát 
byla nouze o boty. Teta Burší-
ková se strýcem se vrátili do 
Olomouce a naše rodina se 
postupně scházela s ostatní-
mi příbuznými. Bylo po válce 
a v parku na návsi odpočívali 
ruští vojáci.

  upravil Miroslav Rozkošný

ZAJATCEM USTUPUJÍCÍ NěMECKé ARMÁDy
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Vloni byl na Hostinově dole mezi Tršicemi a Zák-
řovem otevřen nový jez- decký areál, který nabízí 
milovníkům koní a dal- ším zájemcům možnost 
zájmového vyžití i občer- stvení v pěkném přírod-
ním prostředí. V historii Tršic to však nebylo po-
prvé. Velká národní slav- nost se zde konala už 17. 
července roku 1887, kdy v olomouckém archívu se 
v této souvislosti poprvé objevuje název Hostinův 
důl. Předtím v roce 1830 byla tato lokalita nazývána na Hostilowem dole a o pět roků později na Hos-
tilowym dole. Podle historiků tento název zřejmě pochází od jména jeho prvního majitele. 

Záštitu převzal baron Vincenc Ehrenburg 
V uvedený den roku 1887 uspořádal zmíněnou slavnost na Hostinovém dole Místní odbor Národní 

jednoty v Tršicích, za spolupráce s okolními odbory Velkých Penčic, Lipňan, Velkých Lazník, Suchonic, 
Nelešovic, Zábeštní Lhoty a také ve spolupráci s odborem ženským z Velkých Penčic a Besedou a ře-
meslnickým spolkem z Tršic. Do přípravy velkolepé slavnosti se 
zapojili také obyvatelé uvedených obcí. Z nich například vlas-
tenecky uvědomělý starosta a pokrokový rolník Vilém Přindiš 
z Lipňan. Záštitu či-li protektorát, jak uvádí tehdejší prameny, 
převzal nad slavností známý lidumil a velezasloužilý přítel mlá-
deže Vincenc baron Ehrenburg (1806 - 1899), sídelní kanovník 
kapituly v Olomouci, kterému z jeho titulu prelátoscholastik 
náležel dozor nad všemi školami v olomoucké arcidiecézi. Ne-
bylo to zřejmě náhodou, protože výtěžek slavnosti byl určen 
pro Ústřední matici školskou, která zakládala české školy pře-
devším v národnostně smíšených oblastech a jejich existenci 
podporovala. Výtěžek ze slavnosti na Hostinovém dole byl ur-
čen pro Nadaci Cyrilometodějskou. Účel této nadace bylo již 
horší dohledat, ale zřejmě peněz z této nadace bylo podporo-
váno obnovení poutního místa Velehrad. Přípravě této slavnosti 
a její propagaci v novinách věnovali pořadatelé velkou pozor-
nost. Především to byli členové slavnostního výboru: Antonín 
Vybíral - předseda, Antonín Bém - předseda zábavního odboru, 
František Sova -pokladník a J. Donat - jednatel a dodnes zná-
mý spisovatel, kteří v olomouckém Pozorovateli oznamovali, že 
pořádanou akcí: "Tršice a okolí podají tu opětně skvělý důkaz, 
že dovedou býti vždy na prvním místě jedná-li se o věc vlas-
teneckou, o věc národní". Dále pak pořadatelé v článku pokra-
čovali slovy: "Nadšení pro zdar slavnosti víří ve všech srdcích, 
jež poctivě vždy pracovali a pracují v Tršicích na národu roli dědičné. "Z jejich pera však nešlo jen  
o prázdná slova, alespoň pokud šlo o program slavnosti. Ten byl i na dnešní dobu velkolepý. 

Návštěvníky obsluhovaly spanilomyslné dámy 
Celá slavnost začínala ve 14,00 hodin shromážděním spolků před radnicí a jejich hromadným od-

chodem na výletní místo. Při cestě vlály na pozdrav účastníkům průvodu z mnohých domů prapory  
a na hlavní bráně do Hostinova dolu účastníky průvodu vítal nápis "Srdcem k vlasti, lásku k Matičce". 
Zřejmě myšleno k Matici školské. Dále pak zde visela hesla "Na zdar, Svoji ke svému a Zdárná mládež, 
vlasti sláva." Program slavnosti zahájil první proslavený pěvecký sbor na Moravě - Žerotín z Olomou-
ce. Po jeho vystoupení následovala slavnostní řeč A. Jiříčka, redaktora Našince. Poté se mohli účastníci 
oslavy věnovat různým atrakcím. Pro nižší i vysoké publikum bylo zřízeno panoptikum s muzeem. 
Nejspíš se jednalo o voskové figuríny významných postav českých dějin. Panoptikum bývalo často pu-
tovní. Dále účastníky oslav zaujaly panorámy a bazar na čísla, či-li tombola. Jak uvádí tršická kronika  
"s tisíci překrásnými věcmi". Dále se v kronice píše: "Nejvíce práce zde měla fotografárna ala minute." 
K zábavě přispěly také různí kukátkáři, fotografisté, hudba, komické přednášky a hry jež zvláště zají-
mavými učinil olomoucký Sokol." Děvy v národních krojích prodávaly slavnostní báseň, kytice, špičky  
s národními hesly a jiné. Samozřejmě, že stejně jako dnes při podobných událostech v Tršicích, ne-
smělo ani zde chybět občerstvení. Nádherný bufet účastníkům nabízely spanilomyslné dámy. To už do-
předu slibovali pořadatelé. Při tak pečlivé přípravě oslavy, mohli členové pořadatelského výboru slav-
nosti právem napsat: "Kojíme se tedy pevnou nadějí, že nebude nikoho z Tršic a dalekého okolí, kdo 
by se nezúčastnil tak důležité slavnosti, jež má podat darem cyrilometodějským důkaz o vlastenecké 
naší pokročilosti..." Zřejmě pořadatelé nebyli ve své naději zklamáni, protože se slavnosti zúčastnilo 
tři tisíce lidí. A také výtěžek z jejího pořádání nebyl malý, činil rovných 350 zlatých. Pro porovnání tato 
částka se rovnala tehdejšímu půlročnímu učitelskému platu. 

Miroslav Rozkošný

Na Hostinově dole
se lidé bavili už před
sto čtyřiadvaceti roky
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15. května 1943, sobota 47. týden 

Asi o 1 h v noci přišel Sl. Byl poslouchat. Boj o Af-
riku byl dnem 13. V. ukončen. Veškerý materiál 
a lidstvo zůstalo v Africe. Je to ohromný úspěch. 
Angličani bombardovali Německo, zejména Duis-
burg, kde dopadlo 1 a půl milionu kg pum. I Čes-
koslovensko bylo bombardováno, Sl. říká, že lidé 
jsou nadšeni, prý říkají, že v červnu je konec. 
Situace je tedy ohromná. Čeká se invase na Ev-
ropu. Sl. v boudě spí a my jdeme do lesa s jíd-
lem. Snědli jsme a spíme do 10 h. Pak se jdeme 
modlit a jsme na slunku. V poledne jdu s Lici ke 
studánce pro vodu a ze zbylého hrachu děláme 
polévku na suchém lihu. Počasí je krásné. V lese 
je klid, ženské není slyšet. Jsme na sluníčku až 
do večera a také se tam modlíme. Pak jdeme do 
úkrytu a večeříme chléb s hořčicí a kávou. Uzené 
od Fialů nedostaneme, prý měl málo. Gandovi již 
mají prý též po zabíjačce, prý jim sebrali prase. 
Pak ležíme. Dnes neslyšíme výstřel. [...] Je jasno 
a měsíc hodně svítí.

16. května 1943, neděle 47. týden 

Kolem 3/4 3 h ráno čistím pod motorem desky 
a jdu se pak na potok umývat. Sotva jsem vlezl 
do potoka, přišla Licka, že mám okamžitě jít do 
boudy, prý je ve tmě, že pojistka je ven. V tom 
vidí někoho jít a schovali jsme se u potoka. Osoba 
jde ale k boudě. Je to Sl. Jdu do boudy a spravili 
jsme se Sl. poruchu. Pak se jdu znovu na potok 
doumýt. Licka a Sl. se již udobřili. Nového není 
moc, Angličani prý bombardovali Plzeň. Jdeme 
o 4 h do lesa s jídlem a snědli jsme bílou kávu 
a chléb. Je to opravdu jídlo, jaké již 1 rok skoro 
jsme nejedli. Pak spíme do 12 h a já spravuji 
vařič a jdu za tatou na sluníčko. Dnes má přijít 
Sl., čekáme na něj celé odpoledne, ale jak vždy, 
marně. Jsme s tatou též odp. na plácku, jen 
mama a Lici jsou v úkrytu. K večeru jsme přišli 
do úkrytu a modlíme se, pak ležíme až do 10 h 
a jdeme vařit. Já a Lici jdeme přes potok a naši 
jdou ke drenáži. Přišli jsme do boudy a já jsem 
spravil šňůru od Lotky a zapnu ji a pojistka vyle-
těla. Jedna tam jen je dobrá a ta je ven a spravit 
si to netroufám. Jdu proto ke drenáži pro vodu 
za našimi. Lici sedí v boudě ve tmě. Tata jde 
spravit pojistku a spravil ji a donesl mně hrnec 
ke stodole. Jdeme ke drenáži a slyšíme jít lidi 
z kina. Též na spodní cestě jdou 2 lidé. Stojíme 
ve stínu jabloně a pak jdeme. V tom je vidím jít 
od mostka směrem ke drenáži. U mostka u dre-
náže mám láhev s vodou. Myslím, že jdou do 
Doloplaz. Jaké zklamání, jdou za námi. Otočili 
jsme se, přidali jsme do kroku a jdeme kolem 

Her. domu do lesa [nečitelné slovo] F. Já stojím 
na pokraji, naši šli dál do lesa. Asi za 1/4 h došly 
ty osoby ke Korábku. Zjistil jsem, že je to Jure-
ček (nejspíš Máňa Němcová). Jsem v lese a po-
zoruji. Stojí asi 1/2 h u Korábka a kočkují se. 
Pak jdou dál k chaloupkám. Za chvilku na to jde 
mladík k Doloplazům zpět. Chci již jít, když u Fi-
alů je slyšet hlasy a na dvoře se rozžehnou svět-
la. Vrzla bránka a od Fialů jde Lojzek Herinek, 
prosím, o 1/2 1 h. Pak je klid a jdu shánět naše. 
Nemohu je ale najít, asi šli domů. Jdu proto sám 
do boudy. Vidím ale na cestě stíny a myslím si, 
že ti lidé tam ještě jsou. Jdu proto kolem Fialo-
vého chmelu, po Fialových louce a mám vyzuté 
boty. Když jsem přišel k Her. domu, vidím od 
Sl. boudy jít postavu. Schoval jsem se proto do 
stínu u potoka a seznal jsem, že je to tatínek. 
Dal jsem znamení a přešel jsem potok a jdu 
s tatou na Korábek pro vodu a tata jde potom 
k hrušce, kde ho čeká mama, poněvadž šli naši 
kolem sv. Anny do boudy. Já po příchodu do 
boudy jdu ke drenáži pro láhev s vodou. Vaříme 
kmínovou polévku, bramborové knedle a omáč-
ku s meruňkovou příchutí. Vařič vaří jen jeden, 
nemáme druhou šňůru.

17. května 1943, pondělí 48. týden 

Máme uvařeno a o 4 h jdeme do lesa. Jíme kne-
dle, my jsme s Lici jedli již v boudě. [...] Kolem 
9 h večer slyšíme zase 2 výstřely, ale poněkud 
dále. O 10 h jdeme vařit. Lici a já jdeme přes po-
tok a já jsem vyrýpl 2 česneky. V boudě byly již 
potraviny a sice: chléb, sůl a kmín. Sl. nám píše, 
že zemřela jeho tetinka a že prý máme být opa-
trnější, že nás prý viděl Herinek. Jsme zvědaví, 
kde a kdy, jesli včera. Jdu pro vodu a nesu našim 
ke drenáži chléb. Vaříme koprovou omáčku, kne-
dle chlebové a bramborovou polévku. Sl. již má 
v boudě nové pojistky. Já dnes jdu poprvé bosý. 
Je pěkně a není mně do noh zima. Měsíc ale svítí, 
zítra bude asi v úplňku. Jsme zvědaví, zdali dnes 
Sl. ještě přijde, asi bude dělat vazbu. Musel jsem 
zase spravovat vařič.

20. května 1943, čtvrtek 48. týden 

Jdeme do lesa asi o 3/4 4 h a snědli jsme jednu 
konvu polévky. Já jsem jedl již v boudě. Pak spí-
me až do poledne. K obědu pak sehřívám druhou 
konvu bramb. polévky a jíme ji. Jsme na slunku 
a Lici si šije z jejího gumáku šaty. Tata má již 
životopis hotový. Budeme jej překládat do češ-
tiny. K večeru jdu s tatou do úkrytu a naši jdou 
za náma. Já a mama obíráme špenát. Večeříme 
chléb. [...] 
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23. května 1943, neděle 48. týden 
Přišli jsme do lesa a jíme chléb a kávu. Tata nemá 
již ani prášek tabáku. Nevíme, proč ji Sl. tam ne-
dal, zdali zase nedal za něco cigarety. Spíme do 
12 h a tata je již od 10 h na slunku. V poledne 
jíme chléb a kávu bílou. Odp. dostal tata záchvat. 
Byli jsme celí dolekaní. Pak večer zase dostal zá-
chvat. Když dnes nebude v boudě trafika, tak 
počkám na Fialu, až půjdou z kina, a poprosím 
je o cigaretu. O 10 h jdeme do boudy. Na velké 
štěstí je tam trafika a Sl. píše, že až v pondělí se 
vydává. Utíkám s trafikou k našim. Čekají mě na 
rozcestí. Jsme všichni šťastni, že má tata co kou-
řit. Jdu s našima až ke drenáži a pak z boudy jdu 
pro vodu. Vaříme kmínovou polévku a ohříváme 
špenát s knedlama. Zase nám 3x praskl vařič. 
Sl. nám píše, že umřel v Osvinčíně hajný Kučera. 
Jsme z toho celí nanic. Byl to ohromně prima člo-
věk, otec 2 dětí. 

25. května 1943, úterý 49. týden 

Máme uvařeno a jdeme do lesa, kde jsme snědli 
polévku. Pak spíme do 12 h, ale za odpoledne 
jsme několikrát vzhůru. Dnes již od rána prší. 
Tatovi a nám trochu u stromu teče. Tak leží-
me a čekáme, až přestane pršet. Celý den jíme 
jen suchý chléb. Tata má u stromu aluminium 
a spadlo 2x mamince na hlavu a polilo ji to. Ko-
lem 7 h večer ustal déšť a modlíme se. Naši by 
rádi šli ven, ale mama nemá co na nohy v tom 
mokru. Poněvadž je zataženo, jdeme o 10 h ve-
čer vařit sami. Jdeme kolem Fialového, poněvadž 
u potoka teče hodně vody. Na Korábku jsem na-
bral vodu. Je bláta hodně. Přišli jsme do boudy 
a je tam koš s chlebem, rohlíky s bramborama. 
Sl. nám píše, že se musel v sobotu podrobit lehčí 
operaci nohy a že ho teď bolí, sotva na ni může 
stoupnout. Jsme plni obav. Jdu Licce na potok do 
hrnce pro vodu a ona pere. Já loupu brambory 
a zase 2x spravuji vařič. O 1 h v noci začalo opět 
pršet a tak prší.

26. května 1943, středa 49. týden 

O 3/4 4 h ráno jdeme do lesa. Lici u Herinkových 
schodků máchá šaty a na Korábku nabírám vodu. 
Jdeme u Fialů do lesa, jsme poměrně suší. Máme 
gumáky. Snědli jsme suché brambory a pak jsme 
teprve po jídle řekli našim o Sl. nemoci. Jsou 
také plni starostí. Spíme pak. Máme deky mok-
ré. O 2 h odp. začíná být hezky a jdeme na plá-
cek a bereme s sebou některé věci na sušení. Za 
chvíli však začíná poprchávat a proto jsme sbalili 
švestky a jdeme s nimi do úkrytu. Pak se uděla-
lo hezky a jdeme na slunko, ale bez věcí. Jsme 
zvědavi, zdali tam v boudě bude zpráva o Sl. sta-
vu. Prosili jsme ho, bude-li moci aspoň po někom 
od nich poslat do boudy lísteček. Jsme zvědavi, 
zdali tam něco bude. Noviny již týden nemáme, 
a nevíme proto, co je nového. K večeru jdeme 
opět do úkrytu a modlíme se. O 10 h jdeme vařit. 

Sl. byl v boudě a je tam lísteček, že ho noha stále 
bolí. Jdu to hned říct našim ke drenáži a nabírám 
vodu. Vaříme bramb. pol. a kávu. Potraviny tam 
byly, a sice chléb. Je zamračeno.

30. května 1943, neděle 49. týden 

Jdem o 3/4 4 h do lesa, kde jsme snědli jídlo. Pak 
spíme do 1/2 12 h a tata je již od 10 h na plácku. 
Pak za ním přišla mama a já. Tata a mama vidě-
li jít Jana z Přerova ještě s jednou ženskou (asi 
s Filkou nebo Andulou). Tata říká, že je to jistě 
on i podle hlasu, jak mluvil s Gandim. Prý ho bu-
deme vyhlídat, až půjde domů, a tata s ním bude 
mluvit. Díváme se a vidíme o 3/4 2 h odp. jít je po 
cestě do Ameriky již zpět. Já utíkám do protějšího 
lesa, abych věděl, kde jdou, zdali půjdou kolem 
školky nebo přímo. Pak jde na kraj lesa a já mu 
Jana dovedu, aby s ním mohl mluvit. Vidím, jak 
jdou přímo, a utíkám za ním a volám na něho. 
On se chvíli na mě díval a pak šel ke mně i s tou 
ženskou. Byla to jeho žena. Chtěl jsem, aby šel 
se mnou k lesu, ale mu se jaksi nechtělo a nešel. 
Pak jsem s ním mluvil sám. Byli velmi přívětiví. 
Prý co budou moct, jako tuk, luštěniny a pod., 
dají Sl. Jsem velmi rád a jdu do lesa. Tata je pře-
kvapen, že on nešel do lesa. Rozhodli jsme se, že 
jim napíšeme dopis a zasvětíme je dokonale do 
naší situace, poněvadž jsem já jich za tu chvíli 
do ní nemohl tak podrobně zasvětit. Doufáme ale 
určitě, že oni nám něčím pomohou. Večer jdeme 
do úkrytu a modlíme se. Ležíme a o 10 h jdeme 
vařit. V boudě není nic, ani slovo napsané. Vaříme 
kávu, polévku a Lici dělá do foroty zásmažku. Jdu 
pro vodu a nesu našim kávu. Sl. nepřišel.
 
4. června 1943, pátek 50. týden 

Jdeme v dešti do lesa a jíme polévku a knedle. 
V boudě jsem rozlil omáčku. V Laznikách bylo au-
tomobilové neštěstí a z Lazniček je jeden mrtev 
a hodně těžce raněných, mimo j. i Jan Dvořák. 
Anglo-Amer. se prý vylodili na Pantelerii. Kdyby 
to bylo pravda, bylo by to dobré. Herinek bude 
oplocovat zahradu drátěným plotem, bude mu to 
dělat Štencl z Bystřice. Možná že se Lojzek bude 
brzy ženit. Spíme do 11 h a pak se modlíme Roš 
Chaudiš11). Kdyby jen byl šťastný. Jdeme na plá-
cek a odp. jsme hráli karty a pak jdeme zase na 
sluníčko. Pak jdeme do úkrytu a modlíme se. Ta-
tínek a všichni mně blahopřejí k mým narozeni-
nám a tata mně dal požehnání a v upomínku mně 
napsal pamětní list. Jest velmi pěkně a věcně na-
psán. Kéž bych mohl již slavit moje druhé naro-
zeniny za účasti Kurtíka. Večeříme chléb s husím 
sádlem. Pak dřímeme a o 10 h jdeme do boudy. 
Jsou tam již potraviny, a sice: chléb, noviny, práš-
ky, mýdlo a trafika, tabák. Jdu dát kávu našim 
a jdu zároveň pro vodu. Sl. píše, že nepřijde. An-
gloAmeričané asi už mají Pantelerii, Italové při-
znávají ostřelování. Vařím hovězí polévku a noky 
s cibulkou.
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Kulturní komise při OÚ Tršice

Vás zve na
 

VÝLET( pěšky i na kole) 

O POHÁR
KUNHUTy TRŠICKé

za poznáním našeho okolí

V SOBOTU 8. KVěTNA 2011

Start v kulturním areálu zámku
(u altánku)

Od 14.00 hod do 15.00 hod

Trasa:   • 4 km    • 7 km    • 14 km

Tršické čarodějnice a TJ Tršice
Vás zvou na

na tršickém zámku

30. dubna 2011
kde na vás čeká:

od 18.30 hod.
zápis
zkouška odvahy
výlet do historického sklepení zámku 
ochutnávka lektvarů
let na koštěti
j iné strašidelné discipl íny

SLOSOVATELNÉ STARTOVACÍ LÍSTKY

Občerstvení zajištěno

Tršický zpravodaj vydává: Obec Tršice

Redakční rada: Mgr. Milan Mahdal, Mgr. Miloslava Minářová, Miroslav Rozkošný

Vydávání povoleno: Ministerstvem kultury ČR, reg.č. MK ČR E 12519

VÝBěROVé ŘÍZENÍ
Kulturní komise vyhlašuje výběrové 
řízení na místa tršických čarodějnic.

Kandidátky nechť se dostaví ve

středu 27.4. 2011 v 18.00

do restaurace U Michlíků.

PODMÍNKy:

 Věk neomezen

 Vzdělání není podmínkou

  Návštěva kosmetického salonu 

není žádoucí

 Osobní pohovor nutný

Nástup do funkce je 30. 4.  2011

I bez rezervace je samozřejmě možná
návštěva areálu a restaurace

s běžnou nabídkou celý 
velikonoční víkend  10 - 12 a 14 - 21 hodin.


