
 
 

 
Vážení občané, 
v tomto prázdninovém čase vychází další číslo našeho zpravodaje. Chci Vás 
informovat o tom nejdůležitějším co událo. 

Začala bych asi Českou spořitelnou, kde vedení v Praze rozhodlo o zrušení naší 
pobočky. Slyšela jsem názory  některých  z vás o tom, že jsme neudělali nic 
proto, aby se pobočka nezavřela. Bohužel, ale není v našich silách, abychom 
donutili vedení soukromého bankovního domu, aby nerušil služby, které v obci 
poskytuje. Ani my jsme z tohoto rozhodnutí nebyli nadšení, snažili jsme se toto 
rozhodnutí zvrátit, ale nešlo to. Přesto si myslím, že všechno zlé je k něčemu 
dobré. Prostory jsme nabídli České poště, ta je ale v součastnosti využívat 
nemůže. Nabídla nám ale služby Poštovní spořitelny, kterou vlastní ČSOB. Má 
podstatně menší bankovní poplatky a doufám, že se osvědčí i kvalita nabízených 
služeb. I Obec Tršice si zřídila nový účet. Stávající účet bude v platnosti do konce 
roku 2011 a bude poté u České spořitelny zrušen. 

V červenci začala výstavba mateřské školy a fitness. Ukončení a kolaudace by 
měla proběhnout v měsíci dubnu 2012. Mateřskou školu otevřeme 1.9.2012. O 
zápisu dětí budou rodiče v obci včas informováni. Školka bude mít kapacitu 38+2 
děti. Zatím to vypadá, že celou investiční akci budeme hradit ze svého rozpočtu. 

Od začátku roku jsme podali několik žádostí o dotace. Už dnes víme, že nám 
bylo vyhověno na žádost o dětské hřiště k mateřské škole, které vybudujeme do 
konce října tohoto roku. Z programu Leader jsme uspěli s žádostí o opravu kaple 
Sv.Praxedy ve Vacanovicích. Práce budou provedeny na jaře 2012. Čekáme na 
rozhodnutí žádostí o cyklostezku na Doloplazy a na bezdrátové rozhlasy do 
místních částí. Dále jsme podali žádost o nádoby na bioodpad do operačního 
programu Životní prostředí. Pořád „jsme ve hře“ v zásobníku na kanalizaci a 
ČOV, o které by se mělo také co nejdříve rozhodnout. Požádali jsme o finance na 
opravu památníku padlých z 1. Světové války v Přestavlkách, který je 
v žalostném stavu.  

Další žádostí se kterou jsme uspěli, byla žádost do výzvy Významné projekty 
Olomouckého kraje a do programu kultury. Obou  žádostem bylo vyhověno a 
týkaly se 150. výročí založení první chmelnice v Tršicích. Tato událost proběhne 
13.sprna 2011 v zámeckém areálu. 

Obec Tršice vypisuje výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu a na konci 
prázdnin proběhne vyhlášení výběrového řízení na ředitele/lku naší základní 
školy a nové mateřské školy.   

Od 26.7. do 30.7.2011 mám dovolenou, v případě problému volejte místostarostu 
obce  Mojmíra Novotného, tel. 725 811 715 
 

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin a dovolené. 

 
                                                                                           Starostka 
 

 



HHiissttoorriiee    ttrrššiicckkééhhoo    cchhmmeellaařřssttvvíí  
 

Pěstování chmele má na Tršicku již 
150-ti letou tradici. Za tuto dlouhou řadu let 
zaznamenalo moravské chmelařství mnohá 
úspěšná léta, ale také kritická období spoje-
ná s úpadkem tršického chmelařství. 
  Na Moravě se chmel pěstoval již v 
dávných dobách, vždy však roztroušeně a 
ne ve velkém rozsahu. Přesto však Morava 
vždy platila a platí za zem chmelařskou.  

První zmínka o pěstování chmele na 
Moravě je z roku 1263 a uvádí pěstování 
chmele v Kelči a Choryni, v současném 
okrese Vsetín. Ve 13. století se ještě pěsto-
val chmel v kraji hradišťském a v osadách 
založených olomouckým biskupem Brunem. 
Ze 14. století jsou uchovány záznamy o tom, 
jak se převážel chmel a chmelené nápoje 
(medovina a pivo) na českomoravských hra-
nicích. V 16. století v r. 1563 byla založena 
"velká chmelnice panská" u Vlasatic na 
Břeclavsku, chmelnice u Mikulova, v r. 1580 
v Osové u Telče, v r. 1590 u Bouzova, Vizo-
vic a Dobroměřic. Ke konci 16. století, v r. 
1598 pak u Hodonína a v Otaslavicích na 
Prostějovsku, roku 1629 pak u Prusinovic na 
Kroměřížsku. V 18.století v r. 1716 u Čech 
poblíže Prostějova, r.1718 u Koryčan na 
Kroměřížsku a v r. 1750 v Těšeticích na 
Olomoucku. V témže roce také ve Skrbeni 
na "Novém světě" u Olomouce. Na Přerov-
sku to bylo v Říkovicích a Radslavicích. V 
první polovině 18. století byly zakládány také 
chmelnice na jižní Moravě v kraji jihlavském, 
u Znojma a také na západní Moravě. Na 
začátku 19. století pak v kraji znojemském a 
na Vyškovsku. V důsledku zrušení roboty 
pozbyly velkostatky bezplatnou pracovní sí-
lu, takže chmelařství na Moravě po roce 
1848 téměř mizí. 

 Až v roce 1861 založil mladý pokro-
kový rolník, Hynek Florýk z Tršic, první 
chmelnici v Tršicích a dal tak základ k vytvo-
ření novodobého moravského chmelařství, 
které podle městečka Tršice později dostalo 
oficiální název - chmelařská oblast Tršicko. 
Se svým úmyslem, založit v Tršicích chmel-
nici, se svěřil nejdříve profesoru Lamblovi, 
inspektoru českých škol hospodářských, 
který jeho úmysl schválil. Profesor Lambl 
také zaslal Florýkovi chmelovou sáď, kterou 
mladý Florýk v Tršicích na jaře roku 1861 
vysadil. První nepatrnou sklizeň v roce 1862 
zakoupil místní sládek pan Kubelka, který se 
o tomto chmelu vyjádřil velmi pochvalně a 
doporučoval jeho pěstování. Když tršičtí 
rolníci viděli dobré výsledky Florýkova sna-
žení, začali zakládat také chmelnice. V roce 

1869 měl téměř každý rolník již svou chmel-
nici. Z městečka Tršic se pak pěstování 
chmele rozšířilo do přilehlých obcí. V roce 
1875 byly založeny chmelnice v Kokorách a 
Přáslavicích a v r. 1877 pak v Suchonicích u 
Tršic. V roce 1890 byl již chmel pěstován 
v 69 obcích na výměře cca 400 ha. 
V roce 1877 tršičtí pěstitelé poprvé obeslali 
svým chmelem mezinárodní výstavu chmele 
v Norimberku. Za vystavený chmel obdrželi 
čestný diplom a první bronzovou medaili.  
Povzbuzeni výsledky z minulého roku, obe-
slali v roce 1878 pěstitelé chmele z Tršic 
svými vzorky Mezinárodní výstavu chmele a 
to ve Fűrstenfeldě ve Štýrsku. Na této výsta-
vě byly uděleny tršickým pěstitelům 4 státní 
stříbrné medaile, 8 bronzových a 8 čestných 
výstavních diplomů. V roce 1879 se pak také 
poprvé s chmelem častěji obchodovalo. No-
vě byl vysázen chmel v Doloplazích u Olo-
mouce, v Seničce u Litovle, Vinarech a Lu-
kově na Přerovsku. 

Dne 5.8. 1883 byl založen Chmelař-
ský spolek pro Tršice a okolí. V roce 1897 
byl pak tento spolek přejmenován na Chme-
lařsko hospodářský spolek pro Tršice a okolí 
v Tršicích. Vlivem utvořené zemědělské rady 
moravské byl již v roce 1899 název opět 
změněn a to na Zemský chmelařský spolek 
pro markrabství moravské v Tršicích. Prvním 
předsedou Chmelařského spolku byl zvolen 
Hynek Florýk. Spolek byl velmi aktivní a 
dělal vše pro zlepšení a rozkvět chmelařství 
na Moravě. Tak např. v roce 1884 bylo na 
podnět spolku postaveno několik chmelnic, 
tzv. "drátěnek". Do této doby se totiž chmel 
na Moravě pěstoval pouze na tyčích. Tyto 
nové chmelnice byly založeny např. v Lhotce 
u Přerova a Velkých Prosebnicích. Zavedení 
chmelových konstrukcích vedlo 
k rychlejšímu rozšiřování pěstování chmele. 
S růstem ploch chmele koncem devatenác-
tého století vznikla nutnost postavit chmelař-
skou tržnici, která pak byla spolu s první 
sušárnou uvedena do provozu v roce 1899. 
V roce 1902 byla výměra chmelnic již 867 
ha. 

Posledním předsedou spolku v obdo-
bí let 1934 - 1953 byl prof. Mikuláš Klapal, v 
té době ředitel rolnicko - chmelařské školy v 
Tršicích. Jeho jméno je úzce spjato s historií, 
ale i nedávnou minulostí našeho chmelařství 
a pokusnictví. Celý svůj život zasvětil ve 
prospěch chmelařství a má velkou zásluhu o 
uchování tršického chmelařství v období 
2.světové války a o jeho rozšíření v pováleč-
ném období. V letech 1951 a 1952 vyhledá-



val nové vhodné chmelnicové tratě, organi-
zoval výstavbu chmelnicových konstrukcí a 
sušáren chmele. Při založení Oblastní chme-
lařské komise se sídlem v Tršicích, která 
nahradila ve své činnosti chmelařský spolek, 
se stal jejím předsedou a tuto funkci vykoná-
val až do své smrti v roce 1984. 

 
        Jak již bylo 
zmíněno v úvodu, 
prožívala tršická 
oblast také řadu 
kritických období, 
kdy několikrát stála 
na pokraji záhuby. 
V prvé řadě k nim 
patřily obě světové 
války a chmelařská 
krize v třicátých 
letech. 

 
První světová válka téměř zli-

kvidovala tršické chmelařství. V důsledku 
vyživovací politiky a také v důsledku nedo-
statku pracovních sil došlo k takové redukci 
ploch chmele, že v tršické oblasti zůstalo jen 
22 ha chmelnic. Po první světové válce se 
tršické chmelařství křísilo jen pozvolna. 
V roce 1931, kdy vrcholila cenová krize ve 
chmelařství, bylo na Tršicku 194 ha chmele. 

V období druhé světové války do-
chází k dalšímu úpadku tršického chmelař-
ství. Ještě v roce 1939 se chmel pěstoval ve 
40 obcích. Povinnou redukcí ploch se pak 
chmele přestal v řadě obcí přechodně  pěs-
tovat a plocha chmelnic po 2. světové válce 
se snížila na pouhých 55 ha. Vzhledem 
k nízkým cenám a také z důvodu malých 
výnosů nebyl na Tršicku po několik let o 
pěstování chmele větší zájem. Malé plochy 
zastaralých chmelnic neodpovídaly rýsujícím 
se tendencím velkovýroby. Hrozilo úplné 
zrušení tršické chmelařské oblasti, tak jak se 
stalo v Čechách s oblastí dubskou. Když pak 
bylo umožněno započít s výstavbou nových 
chmelnic u místních národních výborů, byla 
se v roce 1950 rozhodnutím Krajského ná-
rodního výboru v Olomouci tršická chmelař-
ská oblast uchována. 

Tento rok se stal pro tršickou chme-
lařskou oblast nejen základem další existen-
ce, ale i odrazovým můstkem pro obnovu 
chmelnic a jejich dalšímu postupnému rozši-
řování. Ještě na podzim téhož roku byl pro-
veden výběr pozemků pro výsadbu chmele 
ve 47 obcích. Bylo odebráno přes 500 půd-
ních vzorků za účelem zjištění obsahu živin. 
V roce 1952 byla sklizňová plocha 161 ha, 
v roce 1954 již 305 ha. Pak následoval po-
kles plochy chmele a to na 289,18 ha v roce 

1957. Po tomto snížení následovalo další 
rozšiřování ploch chmele. V roce 1976 byla 
celková plocha 563,60 ha, v roce 1980 - 
674,64 ha, v roce 1987 již 1.109,24 ha a v 
roce 1990 byla plocha plodných chmelnic 
1.134,42 ha. Všechny tyto nové výsazy byly 
prováděny výlučně ušlechtilým, jemným, 
poloraným chmelem genetické skupiny "Ža-
tecký červeňák". S nárůstem koncentrace 
ploch chmele a zvyšováním kvalifikace 
chmelařských agronomů rostla také produk-
ce chmele. Tak např. v období let 1945 - 
1950 byl průměrný hektarový výnos chmele 
v tršické chmelařské oblasti jen 570 kg. V 
roce 1956 - 1960 již 910 kg. V letech 1966 - 
1970 bylo dosaženo průměrného hektarové-
ho výnosu 1.140 kg, v období let 1976 - 
1980 byl výnos chmele již 1.200 kg a v le-
tech 1986 - 1990 byl průměrný hektarový 
výnos 1.269 kg. 

V průběhu 90. let se ve změněném 
ekonomickém prostředí měnily podmínky pro 
uplatnění českého chmele na domácím i 
světovém trhu. V souvislosti se ztrátou trhů  
v zemích bývalého RVHP i Kuby a v důsled-
ku využívání hořkých chmelů a jejich výrob-
ků v tuzemských pivovarech následovala 
nadvýroba chmele.  Z těchto důvodů došlo v 
druhé polovině devadesátých let k poklesu 
jeho cen a ke snižování výměry obděláva-
ných chmelnic v ČR. Tento trend se samo-
zřejmě projevil i v poklesu ploch chmele  na 
Moravě. V roce 1995 se pěstoval chmel ješ-
tě na ploše 1.104 ha, v roce 1996 na 980 ha, 
1997 byla sklizňová plocha 869 ha a nako-
nec v roce 1998 to bylo na ploše již jen 511 
ha.  

I přes k nepříznivé ekonomické 
podmínky reagovali pěstitelé chmele na Mo-
ravě na danou situaci obnovou stávajících 
ploch chmele, s cílem posílit konkurence-
schopnost a zajistit optimální zásobování 
obchodních partnerů širším sortimentem 
chmelů. Po této tzv. odrůdové přestavbě 
následovalo postupné rozšiřování ploch 
chmele. V roce 2000 byl chmel v tršické 
chmelařské oblasti pěstován již na ploše cca 
654 ha a v roce 2006 na výměře 701,94 ha. 
V roce 2010 bylo sklizeno 742 ha chmelnic 
při výnosu 1,6817 t/ha. Průměrný hektarový 
výnos za posledních 10 roků je 1,5022 tun. 
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Hlavní pořadatel:  Obec Tršice 
 

Spolupořadatelé:  Moravské chmelařské sdružení 
                  Ministerstvo zemědělství ČR – CSV Olomouckého kraje 
   Mikroregion Bystřička 
 

Záštita :  Hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík 
Ministerstvo zemědělství ČR – Krajská agentura pro zemědělství 
a  venkov  Olomouckého kraje 
Svaz pěstitelů chmele ČR  
Agrární komora Olomouckého kraje 

 
Místo konání: Zámecký areál v Tršicích    
 
PROGRAM: 
 

Dvůr zámku : 
  9.30   Shromáždění hostů a položení věnců u osobností regionu zakladatele 
            moravského chmele  Hynka Florýka  a prof. Mikuláše Klapala 
10.15   Slavnostní  zahájení akce s pozvanými hosty v zámeckém areálu 
10.45   Předání ocenění významným osobnostem Moravského chmelařství 
11.15   Setkání Celostátní sítě pro venkov Olomouckého kraje s chmelaři Tršické oblasti            
12.00   Hanácká dechovka Olomouc 
13.30   Václav Neckář+ Bacily 
14.45   Mužský pěvecký sbor ROVINA 
15.15   Chmelobrana Žatec 
16.00   Revival Bolšovo Těatra – tančí starostové mikroregionu Bystřička 
16.15   Olešnice Doloplazy 
17.15   Olomoucký Dixieland Jazz Band   
20.00   Taneční zábava – střední a starší generace 
 

Zámecká zahrada : 
Od 10.00  Pro děti  houpací hrad  
      11.15  Zahájení her 
             Disciplíny : 

- Soutěž v pití piva na čas + hod pivním sudem 
- Tažení  chmelovodičů klasickým způsobem 
- Ruční česání chmele 
- Odvoz chmele na sušárnu 

 

Muzeum :  Výstava věnovaná historii pěstování chmele v regionu 

Nádvoří :   Jarmark             

Bohaté občerstvení zajištěno 
 

Ochutnávka Regionálních potravin Olomouckého kraje            Ochutnávka piva 
 

===       
================================================================ 

SPONZOŘI  AKCE : 
Olomoucký kraj  Emil Bureš HOPSERVIS, s.r.o., Holedeč 14 
Obec Tršice TOP HOP, s.r.o., Jílská 2, Praha 1 
Mikroregion Bystřička Chmelařství, družstvo Žatec, Žatec 
Tršická zemědělská a.s., Tršice BOHEMIA HOP,a.s., Žatec 
SVOBODA – FRAŇKOVÁ, Kpt. Jaroše 2369, Žatec Žatec HOP COMPANY, a.s., Praha 
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    Dne 20.4. 2011 jsme opět oslavili Den 
Země. Chtěli jsme žákům zopakovat důle-
žitost některých životních podmínek, které 
nám poskytuje příroda a připomenout vý-
znam  ochrany životního prostředí, na kte-
rém se může podílet každý z nás. 
      Ráno jsme se shromáždili v herně. Po 
úvodní části jsme všechny děti rozdělili do 
pěti pracovních skupin po šestnácti žácích 
různého věku. Starší  si vzali na starost 
mladší spolužáky a bylo vidět, že se svého 
úkolu dobře zhostili. Nikdo se nehledal, 
vzájemně si pomáhali a starší žáci cítili 
větší zodpovědnost za práci celé skupiny.  
      Den plný úkolů a zábavy mohl  začít. 
Na stanovištích děti hledaly a  počítaly 
předměty, které do přírody nepatří.  Vážily 
a  počítaly, kolik odpadků vyprodukujeme 
ve škole za den, týden, měsíc a rok, zalo-
žily pokus se semenem hrachu, který bu-
deme průběžně sledovat, zapisovat a vy-
hodnocovat zjištěné údaje. Zajímavou ak-
tivitou bylo pozorování části těl rostlin a 
živočichů mikroskopem, poslouchání zvu-

ků lesních zvířat z audionahrávky a ná-
sledné třídění a zpracování plakátu.  Tímto 
projektem jsme zároveň odstartovali celo-
týdenní projekt NÁŠ LES.  
      Projekt jsme zpestřili zábavnou aktivi-
tou, ve které  každá skupina nejdříve vy-
brala ze svého středu vhodného představi-
tele a z  nabízeného odpadového materiá-
lu se v krátké době vytvořila postava „od-
padníčka“,  na jejímž vytvoření mohl každý 
uplatnit svoji fantazii, kreativitu,  šikovnost 
a manuální zručnost. Vlastním nápadům 
se nekladly podmínky, všichni se s chutí 
zapojili do práce a výsledkem byla zajíma-
vá a nápaditá díla. 
      Postavou „odpadníčka“ jsme chtěli 
poukázat na předměty, které do přírody 
nepatří, přimět děti ke sběru a třídění  od-
padu a zdůraznit význam čistoty životního 
prostředí.  
 
                                                                                    
Mgr. Jarmila Chytrá, Mgr. Ilona Sedláčková 

 
 

 

 
 



 
Projekt – Barevný týden 
Prvním rokem jsme letos na druhém stupni zorganizovali projekt Barevný týden, který se 
konal ve dnech 11.-18.4.2011. Byl tematicky zaměřený na Velikonoce – respektive na barvy 
týkající se jednotlivých dnů v období před Velikonocemi.  
 

Žáci měli za úkol převléct se na každý den do oblečení příslušné barvy, tj.: 
 

• Modré pondělí 

• Žluté úterý 

• Škaredá středa 

• Zelený čtvrtek 

• Velký pátek   

• Červené pondělí 

 

Hodnocení probíhalo na základě tři kritérií, tj.: 

• Vrchní část oblečení – 1 bod 

• Spodní část oblečení – 1 bod 

• Doplňky – 1 bod 

Maximální možný počet bodů na jednoho žáka tedy činil 3 body. Celkový počet bodů ve třídě 
byl převeden na procenta, aby bylo možné srovnat třídy s různými počty žáků.  
Žáci nás velice překvapili, neboť se do projektu zapojili  aktivně a mnozí z nich měli velmi 
kreativní nápady. Nejvíce se však zapojili žáci 6. ročníku, kteří si po celý týden drželi první 
místo a nikdy neklesli pod hranici 90 % z celkového množství bodů. Odměnou, kterou si vy-
bojovali za kolektivní spolupráci, byla čokoládová vejce pro všechny. Čokoládovým vejcem 
byli odměněni i ti žáci, jejichž třída nezvítězila, ale kteří se přesto aktivně účastnili a každý 
den získali plný počet bodů. 
Myslíme si, že projekt se nám vydařil a že přinese žákům i konkrétní představu  
o velikonočních tradicích jednotlivých dní. 

 
      Mgr B. Jahnová a Mgr. Š. Stříbrnská, ZŠ Tršice 

 
 
 
Škola nanečisto 
 
    Stalo se už tradicí, že ke konci školního roku jsou do základní školy zvány děti z MŠ Su-
chonice, budoucí prvňáčci, se svojí paní učitelkou. Děti se tak setkají se svojí budoucí paní 
učitelkou a blíže poznají nové kamarády a prostředí školy.  
   První setkání bylo zaměřené na vzájemnou komunikaci, spolupráci,  zábavné hry a malo-
vání. Všechny aktivity, které si pro děti připravila paní uč J. Chytrá,  probíhaly společně 
s žáky 3. ročníku, kteří se tak na jedno dopoledne staly nejen kamarády, ale i ,,důležitými 
moudrými rádci.“    
  Dopoledne plné her, které proběhlo ve třídě, v herně i před školou, bylo zakončené pláno-
vanou divadelní pohádkou se všemi dětmi 1.stupně ,, Když se čerti ženili.“ 
   Druhé setkání s paní učitelkou bylo o tři týdny později, tentokrát za doprovodu svých rodi-
čů. Děti tak mohly lépe poznat prostředí své budoucí třídy, seděly v lavicích a stali se z nich 
na chvíli budoucí školáci. Poznávali, popisovali a  skládali geometrické tvary, kreslili  a lepili 
obrázky, naučili se novou hru. 



  Paní učitelka ještě dořešila s rodiči nákup školních pomůcek, zájem o výuku anglického 
jazyka, zodpověděla dotazy rodičů.     
  Celá akce je zajímavou zkušeností pro žáčky současné i budoucí a rodičům i učiteli umož-
ňuje seznámit se při příjemných, praktických činnostech a navázat tak užitečné vztahy do 
budoucna.    
 
                                                                                          
                                                                                              Mgr. Jarmila Chytrá 
     

 
 
 
 
1. stupeň zavítal do Moravského krasu 

 

Macocha – nejznámější propast v oblasti 
Moravského krasu s ověřenou celkovou 
hloubkou pod hladinou Dolního jezírka 
187, 5 metrů, je opředena tajuplnou po-
věstí o kruté maceše, která za svůj hrůzný 
čin byla svržena na dno propasti. Tam 
jsme se podívali i my. Ale vezměme to po 
pořádku. 

Termín výletu byl stanoven na 8. 
června a všichni netrpělivě očekávali toto 
datum jako alespoň malý útěk od reality a 
povinností před hektickým koncem školní-
ho roku. I když bylo ráno pod mrakem, 
vesele a plni elánu, nabytí vědomostmi, 
které jsme si zjistili o cíli našeho výletu 
předem a odhodlaní si je ověřit, jsme o 
sedmé hodině ranní nastoupili do dvou 

autobusů, které byly pro všechny žáčky 1. 
stupně připraveny. Cesta nám rychle ubí-
hala a něco málo po hodině jízdy jsme 
vystupovali na parkovišti, odkud jen pár 
kroků stojí turistická chata Macocha po-
stavená roku 1894 ve švýcarském stylu 
Klubem českých turistů a nazývána „Útul-
na“. Nejen ta nás zaujala. Děti hned využi-
ly možnosti a u četných stánků si zakoupi-
ly různé suvenýry a drobnosti. 

Využili jsme také možnosti do Ma-
cochy shlédnout z Horního můstku, který 
byl na počátku 19. století postaven na nej-
vyšším místě propasti. Vyhlídkové můstky 
jsou zde k dispozici návštěvníkům dva. Již 
zmíněný Horní můstek a roku 1899 posta-
vený Dolní můstek, ze kterého se podnika-
ly první badatelské sestupy. Z něho mohli 
na dno Macochy pohlédnout páťáci, kteří 
vyplnili volnou chvilku před odjezdem a na 
necelých 300 metrů dlouhou cestu 
k můstku se vydali. 

Měli jsme také tu čest prohlédnout 
si samé dno Macochy. K nedalekým Pun-
kevním jeskyním nás s nadšením dětí do-
vezla kabinková lanovka, následovala 
krátká svačinka, oblečení teplejších svršků 
– teplota v jeskyních je asi 8˚C – a už jsme 
se ocitli v tmavých a vlhkých chodbách… 
To ale netrvalo dlouho. Otevřely se před 



námi krásné jeskynní prostory s bohatou a 
rozmanitou krápníkovou výzdobou. Prů-
vodce děti seznámil se stalagmity, stalakti-
ty i stalagnáty, popsal neuvěřitelně dlouhý 
růst krápníků (pro představu – krápník 
roste o velikost špendlíkové hlavičky až 25 
let!). Děti tiše a s úžasem poslouchaly, jen 
malý netopýr, obyvatel zdejších jeskyní, 
rozptýlil jejich pozornost. 

Nejen po svých jsme prohlídku ab-
solvovali. Celá trasa, dlouhá 1250 metrů, 
je rozdělena na suchou a mokrou část. 
Suchá část byla zakončena na „suchém“ 
dně Macochy s výhledem na zelenomodré 
Dolní a Horní jezírko. Zde jsme si také se 
zatajeným dechem poslechli pověst o kru-
té maceše. Ta se v nedaleké obci Vilémo-
vice provdala za vdovce, který měl malého 
synka Martínka. Toho ale z duše nenávi-
děla, a proto jej jednoho dne vylákala na 
sběr lesních plodů ke kraji propasti 
s úmyslem shodit ho do ní. Svůj plán 
uskutečnila. Hoch se však zázrakem za-
chytil za větve stromů a nedaleko pracující 
dřevorubci ho zachránili. Když se vilémo-
vičtí obyvatelé dozvěděli, co za ukrutný čin 
chtěla žena provést, svrhli ji do propasti. 
V tamějším nářečí se říkalo nevlastní mat-
ce „macocha“ – od té doby nese propast 
toto pojmenování. To, že Macocha byla 
vyhledávaným místem sebevrahů, 
dokazuje i fakt, že se donedávna 
provozovalo povolání vynašeč těl 
sebevrahů z Macochy. 

Po vyslechnutí příběhu jsme byli 
předáni do rukou průvodce, který nás do-
vedl k přístavišti ponorné podzemní říčky 

Punkvy. Tam už nás čekaly čluny. S milým 
vtipkováním „lodivoda“ jsme proplouvali 
temnými tunely, pod hladinou jsme shlédli 
osvětlené Skalní mosty, dále jsme pluli po 
Pohádkových jezerech až k podzemnímu 
přístavišti. Zde jsme vystoupili a prošli do 
Masarykova dómu, jeskyně 
s nejpůsobivější krápníkovou výzdobou, 
kterou po objevení roku 1920 navštívil i 
tehdejší prezident T. G. Masaryk a po ně-
mž nese také jméno. Po návratu na loďku 
jsme pokračovali nízkou chodbou až do 
vývěru Punkvy. 

Jakmile jsme doplnili energii a něco 
zakousli, vydali jsme se k zastávce vláčku, 
jež nás dovezl do nedalekého Skalního 
mlýna, informačního centra Moravského 
krasu. Zde si mohly děti zakoupit občerst-
vení, suvenýry i dárečky z výletu. 

Příjemně unaveni a plni zážitků 
jsme se vrátili vláčkem a lanovkou zpět 
k chatě Macocha a odtud k autobusu, kte-
rý nás pár minut po třetí hodině bezpečně 
dovezl zpět před naši tršickou školu. 
 Punkevní jeskyně a propast Maco-
cha zůstane dlouho v naší paměti. Bude-
me na tento báječný výlet s radostí vzpo-
mínat a brzo se určitě za podzemními krá-
sami Moravského krasu vrátíme a budeme 
objevovat i další jeskynní zázraky této 
chráněné krajinné oblasti. 
 
 
 
     
  Mgr. Michaela Přikrylová 
           ZŠ Tršice 

 
 
   

  
 
  
 
 



RRoozzhhoovvoorr  ssee  ssppoolluummaajjiitteellkkoouu  JJeezzddeecckkééhhoo  aarreeáálluu  
HHoossttiinnůůvv  DDůůll    SSyyllvvoouu  GGrréézzlloovvoouu  

 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Jezdecký areál Hostinův Důl mezi Tršicemi a Zákřovem vzbudil zájem občanů 
už v době výstavby. Jeho osud zajímá naše čtenáře i půl roku po otevření. 
Položil jsem proto spolumajitelce areálu Sylvě Grézlové několik otázek. 
 
 
Při stavbě areálu jste měli některé potíže s úřady. Podařilo se vám je všechny překo-
nat a  areál odpovídá vašemu původnímu záměru? 
 

 „Potíže“ není asi ten správný výraz, ale pravdou je, že naši stavební dodavatelé byli ve dvou 
případech rychlejší než lhůty stavebního zákona. Místní stavební úřad byl při jednáních přís-
ný, ale vždy korektní. Náš původní záměr se zcela vydařil a plně odpovídá našim předsta-
vám. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Od jeho loňského otevření se činnost areálu rozběhla už naplno nebo se stále ještě 
rozjíždí ? 
 

Dá se říci, že činnost areálu funguje na 90% naší vize. V nejbližších dnech budeme instalo-
vat malé dětské hřiště, udírnu a gril, půjčovnu kol atd. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Kdo hlavně využívá služeb jezdeckého areálu ?  Můžete zmínit některé návštěvy, které 
k vám nechodí běžně ? 
 

Služeb jezdeckého areálu využívají nejen milovníci koní, ale i  firmy a organizace k pořádání 
různých akcí (školení, semináře, oslavy, školní srazy apod.). Vzácnou návštěvou byl prezi-
dent Hungarian Equestrian Tourism Association János Lóska se svou delegací, zástupci 
města Olomouce, zástupci České jezdecké federace, a v neposlední řadě profesionální 
jezdci a trenéři od nás i ze zahraničí. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 



 
 
Do areálu si vyrazili i někteří lidé z Tršic jen tak na  zvědy. Jejich jinak příznivý dojem 
prý kazila hlavně cena piva ve vaší hospůdce. Nejde s tím něco dělat ? 
 

Řada známých, kolegů, partnerů a lidí z okolí k nám chodí nebo jezdí na svou oblíbenou 
„Plzeň“ a jak mi jistě potvrdí hostinští nákupní cena Plzeňského piva je vysoká a my jen dr-
žíme její obvyklou cenu. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Můžete zmínit některé připravované akce na které byste chtěla pozvat také čtenáře 
Tršického zpravodaje ? 
 

V našem jezdeckém areálu již proběhlo mnoho zajímavých akcí, avšak co se týče čtenářů 
TZ byl zájem minimální. Nicméně od 1.6. budou pro Vás připraveny každý víkend speciality 
z grilu a udírny, v průběhu prázdnin jsou připraveny kurzy výuky jízdy na koni pro děti i do-
spělé (lze využít slevy z Pamětního listu získaného v našem areálu při dětském dni). Větší 
událost, která by čtenáře mohla zajímat, bude víkend, kdy proběhne Koňská show 
s ochutnávkou originální maďarské kuchyně. Na podzim chceme pořádat několik hobby zá-
vodů ve všech disciplinách jezdeckého sportu a Hubertovu jízdu. Na konci roku to budou 
Mikulášské soutěže a Silvestrovské rozloučení se starým rokem.   
Připravované akce i reportáže z těchto akcí najdete na www.jezdeckyareal.cz 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Na závěr si dovolím položit osobní otázku. Jaký je váš vztah ke koním ? 
 

Dovolím si na Vaši otázku odpovědět veršem… 
Když bůh stvořil koně, řekl nádhernému zvířeti:  
„Tobě rovného jsem neudělal. Všechny poklady světa leží mezi Tvýma očima“. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 Děkuji za rozhovor Miroslav Rozkošný 
 
 
 

  

 



PPoodděěkkoovváánníí  
 
 
Vážení a milí organizátoři, 
 
chtěla bych vám všem touto cestou vyslovit své poděkování za to, že jste v sobotu 21. 5. 
připravili v rámci oslavy dne dětí „Indiánskou stezku“. 
Zúčastnila jsem se této akce se svoji tříletou vnučkou a byla jsem velice příjemně překvape-
na výbornou organizací, vaší snahou,  obětavostí a pílí, s jakou jste vše pro děti připravili.  
Všichni z vás jste byli dobrovolníci, kteří mají zájem o dění v Tršicích. 
Rovněž bych ráda poděkovala manželům Grézlovým, že umožnili ve svém jezdeckém areálu 
na Hostinovém dole uspořádat závěr tohoto dětského odpoledne. 
 
Ještě jednou můj velký dík. 
 

babička AB 
 
 

ŽŽiivvoott  nnaaššiicchh  ppřřeeddkkůů  
 
 …  POKRAČOVÁNÍ 
 
Svatý Josef 19. 3. 
Jméno Josef je biblického původu, ale nej-
větší obliby dosáhlo na sklonku 18. století za 
panování císaře Josefa II a v následujícím 
století 19. a první polovině stol. 20.  
Svátek svatého Josefa byl jakýmsi před-
znamenáním jara a váží se k němu různé 
pranostiky. Protože sv. Josef byl patronem 
tesařů a bývá zobrazován s pilou, patří snad 
nejznámější pranostika: Svatý Josef seká 
ledy a pod.. V Lipňanech se říkávalo že, 
Josef zalezl do hospody a až na svátek P. 
Marie (25.3) žena pro něj přijde (tedy zima 
ještě nekončí). 
V mnoha vesnicích vyhrávaly místní decho-
vé kapely všem Josefům a Josefkám. Tento 
zvyk se v Tršicích udržel do počátku 70. let 
20. stol., kdy místní dechová kapela chodila 
dům od domu, kde bydlel Josef, Josefa a 
těmto spoluobčanům vyhrávali před domem. 
 
 
Postní neděle: 
Po Popeleční středě jsou předvelikonoční 
neděle označovány jako neděle postní: 
1-Pučálka neboli Černá, 2-Pražná neboli 
Sazometná, 3-Kýchavná, 4-Družebná, 5-
Smrtná, 6-Květná 
V postní době býval obraz na hlavním oltáři 
až do Bílé soboty zahalen fialovým rouchem. 
A od Smrtné neděle byly zahaleny také 
všechny kříže a obrazy, protože nepřátelé 
chtěli v tuto dobu ukamenovat Krista a on se 
skryl mezi věřící. Toto ukrytí Krista mezi 

přáteli vyjadřuje ono zahalení všech křížů 
v chrámě. 
 
Smrtná neděle: 
Smrtná neděle je dva týdny před Velikono-
cemi, kdy se vynášela Morena, Smrtka, Mo-
řena, symbol zimy, která představovala ja-
kousi panenku, omotanou slámou, či oble-
čenou do starých hadrů a děvčata ji za zpí-
vání popěvků vynášela za vesnici, kde zapa-
lovala a posléze vhazovala do vody, do rok-
le, aby tím symbolizovala odchod zimy. Ten-
to tradice má kořeny ještě v dobách před-
křesťanských.  
V Tršicích vynášely dívky Smrt-Čaramuru, 
kdy nastrojily slaměný došek jako ženskou, 
oblekly ji sukni, uvázaly lipský šátek 
s ušnicemi, zapíchly do ní žerď a chodily s ní 
po městečku. Poté se vydaly do příhonu a 
šly směrem k Zákřovu na Kopec. Když přišly 
k boží muce, rychle ji odstrojily, vhodily na 
zem a utíkaly dolů do městečka. Na kopci 
zůstali chlapci, kteří ji roztrhali a vrátili se též 
domů.  
 
Během průvodu s Morenou zpívaly tuto pí-
seň: 
Smrtná neděla, kdes klíče dala? 
Smrtka se nám utopila, aby děti netrápila. 
Smrt, smrt ukrutná, kyselina nechutná, 
kyselinu sníme, smrt utopíme! 
Smrtná neděla, kdes klíče poděla? 
Poděla jsem,  poděla, u svatyho Jiří, 
aby tráva rostla,  
tráva zelená, 
fiala modrá. 



Všelijaky kvítí na věnečky vití. 
Hej Maria! 
Kdes tak dlóho bela? 
U studynky, u studynky sem se umévala, 
šátečkem, šátečkem sem se utírala. 
Shořela nám fára blízko pijovára. 
Panímámo krásná, déte lžícu másla. 
Zdá-li se Vám maličko, 
přidéte nám vajíčko. 
Zdá-li se Vám eště míň, 
přidéte nám kus slanin. 
Jestli nepřidáte, však uhlídáte, 
všecky hrnce Vám roztřískám, co v polici 
máte. 
 
Dáte-li dáte, svó dcerušku vdáte. 
Nedáte-li nedáte, svó dcerušku nevdáte. 
Má milá jedličko, červená růžičko! 
Vyber sobě z růže květ, 
kterou budeš sama chtět. 
Já už jsem si vybrala, 
kteró jsem sama chtěla. 
Smrtná neděla, kdes kliče poděla? 
Poděla jsem, poděla, u Jiří. 
Svaté Jiří volá, zem odmykává, 
aby tráva rostla, tráva zelená, 
fiala modrá. 
Všelijaky kvítí, na věnečky vití. 
Aleluja, aleluja. 
Kdes tak dlóho bela? 
U studynky, u studynky ruce nohy myla, 
lístečkem, kvítečkem jsem se utírala. 
Jede, jede svaté Jan, 
veze, veze plné džbán, 
Nám, nám, tem tršickém pannám, 
tem ostatnim čarapatkám nic, nic, nic! 
 
Zvyk vynášení Moreny v našem okolí zanikl 
na přelomu 19. a 20. století. 
V roce 2006 byl zvyk vynášení Smrtky-
Moreny obnoven ve spolupráci kulturní ko-
mise a základní školy a mateřské školy 
v rámci Vítání jara, kdy se v sobotu před 
Smrtnou nedělí vynáší Morena, a následně 
se hází do Olešnice. (Sobota je volena zá-
měrně, aby děvčata mohla v neděli chodit na 
jedličku). 
Na Smrtnou neděli se také chodilo a stále 
chodí s jedličkou. Jedličku představuje oz-
dobený stromek, větvička barevnými papír-
ky, mašličkami se kterými chodí děvčata 
předškolního a mladšího školního věku po 
známých a příbuzných a zpívají písničky, či 
v dnešní době recitují básničky. 
Zatímco v minulosti byla typické pro každou 
vesnici určitá písnička, v současné době 
zpívá, či recituje každá dívka to, co se jí líbí. 

V minulých letech se tato koleda, obchůzka 
prováděla hromadně.  
Tak tomu bylo ještě nedávno na Zákřově, 
80. a 90. léta 20. stol, či do 60. let 20. stol  
v Lipňanech, v 90. letech 20. stol. Vacanovi-
ce. Hromadná obchůzka se v malých obcích 
jeví nerealizovatelná, pro malý počet děvčat. 
V Lipňanech se podle pamětníků sešla děv-
čata na návsi, kde se seřadila a odtud se 
dala na pochod celou vesnicí. V polovině 50. 
let 20. stol. začínala obchůzka u obchodu 
paní Aloisie Bolfové, kde si děvčata mohla 
vybrat nějaké drobnosti (štěstíčka a další), 
poté následoval průvod vesnicí. 
V Lipňanech zpívala děvčata tuto písničku: 
 
Stála Panenka Maria 
jako růžička červená. 
Přišel tam k ní Anděl Páně 
dal pozdravení té Panně. 
Ona se ho velmi lekla 
až na svá klena klekla. 
Nelekej se, Panno čistá 
máš porodit Pána Krista. 
Panna Krista porodila 
žádné bolesti neměla. 
Pán Kristus je malé dítě 
on má vládnout v celém světě. 
Až na věky věkův ámen. 
 
Obdobně tomu bylo na Zákřově, kde děvča-
ta zpívala: 
Když pán Ježíš na oslátku do Betléma jel,  
házeli mu ratolesti, kterou cestou šel, 
a ta naša jedlička, připomíná Ježíška, 
a vy, hodné hospodyně, dejte vajíčka. 
 
V Tršicích se podle pamětníků na jedličku 
chodilo individuálně a jen k pozvaným rodi-
nám, příbuzným. 
K oblíbeným písničkám patřila v Tršicích 
tato: 
 
Máj, máj, jedlička, 
červená růžička. 
Panímámo krásná, 
dejte mi másla, 
ještě k tomu vajíčko, 
zaplať Pánbůh, tetičko! 
 
V současné době se tento zvyk udržuje 
v naší obci jen individuálně, a to jen 
v některých rodinách v Tršicích, Zákřově, 
Vacanovicích. 
 
                                 Pokračování příště 

 
 
 



ZZ  ppaamměěttíí  rroollnnííkkaa  aa  ssttaarroossttyy  TTrrššiicc  JJaarroossllaavvaa  BBéémmaa  
nnaa    II..  ssvvěěttoovvoouu  vváállkkuu 

 
Narodil se 16. 2. 1872,  zemřel 21. 1. 1934. 
 
Část I. :   Po atentátu v Sarajevě  
 

 
Ve dnech 28. a 29. června 1914 uspořádán 
byl v Brně Všesokolský slet. Nadšení bylo po 
celé zemi velké a účast při pěkném počasí 
ohromná. Zvláštní vlaky svážely účastníky z 
Čech, Moravy, Slezska a také účast z ciziny 
byla velká. Také z Tršic, mimo sokolské 
jednoty, vypravilo se mnoho účastníků 
zvláštními vlaky, avšak nebylo jim již popřá-
no průběh sletu do konce sledovati. 
Cvičení hlavní 29. června odpoledne bylo za 
velkého nadšení zahájeno, avšak po prvním 
čísle bylo vytroubeno a poslanec Staněk 
oznamoval, že z nařízení úřadu následkem 
atentátu na následníka trůnu jest další pořa-
dí sletu zakázáno a žádal účastníky, aby se 
v klidu do svých domovů vrátili. Účastníci 
srbského Sokola byli policií vyzváni, aby 
ihned území mocnářství opustili. Rozumí se, 
že zpráva tato způsobila velký rozruch a 
účastníci se s chmurnými myšlenkami domů 
vraceli. Účastníci z Tršic někteří přijeli hned 
večer domů, ostatní příštího dne. 
Po atentátu nastalo pak po dobu asi tří týdnů 
jakési zlověstné ticho, jako před bouří. Ve-
řejnosti se nic nesdělilo, ale v zákulisí se asi 
horečně pracovalo. Tak mne tehdejší tršický 

poštmistr pan Sokl asi v polovině července 
sdělil, že dostal velkou úřední obálku, dů-
kladně zapečetěnou a zároveň k ní úřední 
přípis, že obálku má pečlivě schovati a tepr-
ve na telegrafický rozkaz otevříti. Při pozděj-
ším vyhlášení mobilizace se vysvětlil tajný 
obsah obálky. Byly tam plakáty o vyhlášení 
mobilizace. Koncem července se pak začal 
připravovat válečný tanec. Na sv. Annu 26. 
července bylo mobilizováno několik armád-
ních sborů v Čechách. V Tršicích byli tehdy 
svolávacími lístky povoláni jen záložní vojíni 
pevnostního dělostřelectva v Krakově. 
V pátek dne 29. července odpoledne bylo 
slunné počasí, ale přehnalo se několik krát-
kých lijavců. Sekli jsme oves na Díle nad 
prostředním mlýnem. Práce byla během 
půldne asi třikrát deštěm narušena. Před 
večerem však se obloha vyjasnila a nastal 
krásný letní západ slunce. S prací jsme byli 
hotovi a chystali jsme se domů na druhém 
konci pole, totiž u cesty k Jezírkám. Tu vi-
dím, že po polní blátivé cestě běží k nám mé 
děvče, školačka dvanáctiletá s nějakým pa-
pírem v ruce a už z dálky volá: "Tati nesu 
telegram od hejtmanství." Telegram jsem 
otevřel a čtu tyto dvě věty: "Všeobecná mo-
bilizace nařízena, čekejte mobilizační posly."  
Poštmistr dostal k večeru též telegrafický 
rozkaz, zmíněnou již obálku otevříti a dle 
nalézajícího se uvnitř nařízení jak se zacho-
vati. Toto se ovšem bleskem po obci ihned 
rozneslo. Přijda domů, v obci bylo již plno 
ruchu, všude stály hloučky lidí, nešťastné 
ženy plakaly. Tu noc už málo se spalo, hos-
tince byly do rána plny lidu, který čekal na 
další, hlavně mobilizační vyhlášky. Kolem 
půlnoci přijeli na kočáře poslové od hejtman-
ství. Nechali balík vyhlášek a pospíchali dále 
silnicí k Zákřovu. Mobilizováno bylo všechno 
i domobrana. Zároveň dovezli vyhlášku o 
odevzdání klasifikovaných koní, které se 
měly dovést do Olomouce na cvičiště u pev-
nůstky Šibeníku. Několik pak příštích dnů se 
silnice netrhla vedenými koňmi k Olomouci. 
Někteří záložníci nastoupili hned v sobotu, 
nejvíce jich odešlo v neděli. V pondělí šli 
ještě někteří, a to už četnictvo pátralo, zdali 
všechno již nastoupilo. Teprve teď jsme se 
dověděli z novin, že Rakousko podalo Srb-
sku tzv. ultimátum a žádalo odpověď do 24 
hodin. Podmínky ultimáta byly pro Srbsko 



nepřijatelné, ba přímo potupné. Kdyby je 
Srbsko přijalo, bylo by se stalo úplným vaza-
lem Rakouska a spojeného s ním Německa. 
Vždyť se žádala v ultimátu i cenzura srb-
ských školních učebnic ze strany Rakouska. 
Srbsko proto nemohlo podmínky přijat a 
nastal tedy válečný stav, který se projevil 
hned první noc tím, že Srbové vyhodili do 
povětří most spojující Zemruň - (Rakousko) 
s Bělehradem a na troskách mostu zazněly 

první výstřely hlídek nastávající světové 
války. Král srbský Petr se s dvorem a vládou 
přemístili z Bělehradu do Niše. 
Další události jsou zaznamenány v pamětní 
knize, proto jen stručně uvedu další běh 
událostí za války v našich milých Tršicích. 
 
Pokračování v příštím vydání  
 

      Miroslav Rozkošný 
 
 

DDeennííkk  OOttttoo  WWoollffaa        
 
Četba na pokračování … 
 
6. června 1943, neděle 50. týden 
 
Jdeme o 3/4 4 h do lesa a jíme polévku. Pak 
spíme do 11 h a jdeme na plácek. Odp. dě-
láme s Lici strouhanku. V protějším lese dole 
jsou lidé. Je krásně - horko. Jsme zvědaví, 
zdali bude večer spravená šňůra. Večeříme 
suchý chléb s vajíčkem. V 10 h jdeme vařit. 
Potraviny tam žádné nebyly, poněvadž je 
neděle. Slávek tam donesl šňůru od jejich 
žehličky. Byli jsme rádi, že můžeme uvařit. 
Sl. měl hlídku, přesto ale v 1/2 1 h přijel. Já 
vařím, Licka se baví se Sl. Pražím strouhan-
ku. Mám přitom plné ruce práce, a proto 
dělám velký rámus a biju kolem sebe kast-
rolkama. Pak spravuji též vařič. Sl. jde s 
námi domů. Sl. nám vyprávěl, že uteklo ze 
zajateckého tábora 167 anglických důstojní-
ků vybavených dělnickými legitimacemi a 
měli veškeré potřebné dokumenty. Policie 
má proto pohotovost. V politice není nic 
zvláštního nového. Sl. říkal, že slyšel, že byli 
z Pantelerie zase vyhnáni, neví ale, zdali je 
to pravda. Sl. nám donesl kousek buchty. 
 
8. června 1943, úterý 51. týden 
 
Jdeme do lesa a jíme polévku. Uvařili jsme 
našim 2 vejce na tvrdo. Spíme do 10 h a já 
jdu pak udělat na plácek z jehličí fingované 
hnízdo a dal jsem do něj 2 vajíčka, aby naši 
mysleli, že to snesl bažant. Tata hned věděl, 
odkud to je, ale mama myslela, že je to 
opravdu od bažanta. Nechtěli to ale jíst, až si 
vezmeme též půlku. Proto jíme odp. chléb a 
každý půl vejce. Sušíme deky a jsme na 
plácku až do večera. Ráno jsem donesl pár 
břízových halouzek a dal je do stánku. Dnes 
je erév ševůoth. U Gandich dělají. Včera 
udělal Gandi zábradlí a zahradil i cestu a 
tata mu to vytrhl. Na plácku se modlíme a 
jdeme do úkrytu. Jíme chléb s husím sádlem 
a ležíme. O 10 h jdeme vařit. Je tam chléb, 

rohlíky, noviny, syrové mléko, 5 vajec, malá 
baterka a různé. Vaříme polévku s krupicí a 
strouhanku. O 3/4 2 h v noci ještě přišel Sl. 
Večer jdu pro vodu a nesu našim teplou 
kávu. Gandi měl dnes zase zatarasenu ces-
tu a tata mu to vytrhl a pocuchal. Nového 
není nic. Prý se vylodili na ostrově Lampe-
dusa a byli zahnáni. Nevíme, zdali je to 
pravda. Když Sl. přišel, vařím. Odp. jsem se 
uřezal do palce až na kost a nemám ani 
kapku jodu. 
 
12. června 1943, sobota 51. týden 
 
Jdeme s jídlem do lesa a snědli jsme polév-
ku. Mě bolí hrozně zuby. Spíme asi až do 10 
h. Stále prší a chvílemi leje. Ležíme v úkrytě, 
modlíme se. Jíme chléb s vajíčkem a kedlu-
ben. Pak já strouhám brambory na knedle a 
tata dělá knedle. Ležíme do 1/2 10 h a oblé-
káme se a jdeme vařit. Sotva přijdeme pod 
les, vidíme, jak tečou 2 potoky zase. Jdeme 
a chceme jít přes potok. Došli jsme k potoku, 
ale co to, potok je úplně rozvodněný. Teče 
jak řeka. Jdeme kolem F. a z roury u Koráb-
ku teče voda jako z Niagary. Ke Sl. je hrozně 
bláta. Došli jsme ke kádi a vidíme přes cestu 
k potoku ležet hasičskou hadici. Hned jsem 
poznal, že něco není v pořádku, a opravdu. 
Na cestičce u Sl. v zahradě stojí až po kole-
na voda. Studna otevřená, úplně plná. Vešli 
jsme do boudy a v boudě voda. Peřiny visely 
v luftě. Teď ale potřebujeme vodu. Jdeme ke 
drenáži. Tam valí ve škarpě plným proudem 
úplné bláto a ze drenáže taktéž. Ještě štěstí, 
že jsme si vzali konvu vody z domu, takže 
ani polévku nevaříme, jen s tou vodou kne-
dle. Knedle, co dal tata do kastrolu, se úplně 
slepily, a Lici je dělá s hrozným kletím zno-
vu. V boudě je plno dešťovek a Licka, blá-
zen, se jich bojí. Potraviny, chudák Sl., přes 
tu dřinu, co měl, tam dal, a sice: chléb, rohlí-
ky, noviny, 8 vajec. Vaříme a stále prší, je to 



hrozné. Knedle jsou ohromné. Posypané 
houskou a cukrem. Nového není nic. Posád-
ka Pantellerie dostala 2x ultimatum, aby se 
vzdala, odmítla. 1000 bombardérů ji bom-
barduje. 
 
21. června 1943, pondělí 53. týden 
 
Dnes jdeme až o 3/4 4 h a Lici ještě na po-
toku máchá. Jdeme přes potok. Po cestě 
jsme utrhli u Tihelky našim pár třešní. Tata 
ale není moc rád. Prý to již nemám dělat. 
Snědli jsme pak polévku. Spíme pak do 10 h 
a jdeme na plácek. Je hezky a máme věci z 
úkrytu schnout. Jíme poslední chléb a 1/2 
vejce a salát. Velmi jsme si na tom pochut-
nali. Pak sedíme a já strouhám chléb, je již 
hodně plesnivý a hodně musíme zahodit. K 
večeru se modlíme a pak jíme chléb s más-
lem a zase salát. Jsme na plácku až do 1/2 
9 h. O 10 h jdeme zase vařit, ale lesem a 
kolem F. Jdeme a já hážu do potoka plesni-
vý chléb. Franta H. má světlo a v pokoji okno 
otevřené. Viděli jsme mu krásně dovnitř a 
Licka má asi strachem podělané. Ohřál jsem 
kávu a nesu našim ke drenáži a beru vodu. 
Potraviny tam byly, a sice chléb, papírky, 
ocet, ani slovo nepsal. Váříme kávu a bram-
borovou polévku¨ 
. 
1. července 1943, čtvrtek 54. týden 
 
Počátek nového měsíce. Snad bude pro nás 
dobrý a šťastný. Jdeme do lesa a jíme po-
lévku. Spíme do 10 h a jdeme na plácek. 
Mračí se. Tata se jde podívat, zdali neporos-
tou hřiby. Pojednou přiklusal s ohromnou 
radostí, našel kromě menších hřibů 2 asi po 
45 dkg. A jsou úplně zdravé. Tata jde znovu 
a já jdu s ním. Jaké štěstí jsem měl. Našel 
jsem 5 hříbků, asi 2 kg. Jdu to dát našim, 
aby to čistili. Pak to krájíme. Ty velké jsou 
některé červavé. Udělali jsme asi 1 m 10 
věnců. Obědváme chléb se sádlem a salát. 
K večeři je chleba s medem. O 7 h večer jdu 
s tatou ještě jednou do protějšího lesa. Po 
hlavní cestě vidíme jít Štajna na procházku. 
Nenašli jsme nic. Dnes dopol. jsme se modli-
li a postili, byl malý Jom Kipur. Večer chys-
táme k vaření a o 3/4 10 h slyšíme u Anny 
výstřel. V boudě již potraviny jsou, a sice jen 
chléb a mléko. Jdu dát našim bílou kávu a 
beru 2 konve vody. Vaříme hříbkovou polév-
ku s brambory a dusíme hříbky a kuřátka. 
Lici pere, já vařím. Sl. o 2 h v noci přišel. 
Nového nic, Churchill mluvil, co, nevíme. 
 
3. července 1943, sobota 54. týden 
 
O 3/4 4 h jdeme domů kolem Gandiho pole. 
Dívám se, zdali má třešně zralé, a zjistil 
jsem, že 2 stromy jsou již strhané a jen ještě 

jeden není. Rozhodl jsem se, že ten otrhám. 
Trhal jsem, až již je úplně den. Právě chci 
slézt, když Lici zpozorovala někoho na cestě 
jít. Utíkala a já jsem skočil ze stromu a utíkal 
taky. Ale chlap za náma. Měl s sebou psa 
vlčáka, a proto jsem se rozhodl, že to nemá 
cenu utíkat, a zůstal jsem stát. Ten však, jak 
se k nám přiblížil asi na 20 m, stočil se a psa 
odvolal. Byl to K. Bř. Já jsem ale na něho 
zavolal a mluvil jsem s ním. On řekl, že o 
ničem neví, že nic neviděl. Šel taky hlídat do 
sadu třešně. Je nám to velmi nepříjemné. 
On se choval moc hezky. Jdeme domů a 
jíme kroupovou polévku. Po jídle jsem to 
našim řekl. Jsou zlí, že jsem trhal, a k tomu 
ještě v šabes a roš chaudeš a předvčírem 
byl Jom Kiepur Kótom. Pak spíme do 10 h a 
jdeme za tatou na plácek. On je tata zlý, že 
jdu trhat, když je to u cesty. Modlíme se. 
Obědváme chléb se hříbkama. Jsme pak na 
plácku. Chvílemi poprchává a zase svítí 
slunce. Tata již nemá od včera co kouřit. 
Snad tam budou dnes cigarety. K večeru jde 
tatínek s Lickou do úkrytu dělat chlebové 
knedle. Kolem 9 h jdeme do úkrytu a potom 
o 3/4 10 h jdeme zase vařit. Já jdu s tatou na 
cestu a naši přijdou pak za námi. Večeřeli 
jsme chléb se salámem a hříbkama. Odp. 
jsme jedli též kousek chleba se sádlem a 
hříbkama. Chodíme údolím a je to riskantní. 
Naši se museli schovat do obilí, poněvadž 
ze 2 stran šli lidé. Vaříme omáčku hříbkovou 
a knedle. 3/4 h jsme nevařili, 6x nám praskl 
vařič, tak tak, že jsme uvařili. Potraviny tam 
jsou, a sice chléb, rohlíky, kedlubny, mrkev, 
petržel, noviny a cigarety. Sl. píše, že mu 
Orel nechce dát 2 pecny chleba, prý nemá 
mouku. Od toho Bř. asi neví nic. Jdu dát 
našim kávu a cigarety a rohlíky a jdu ke dre-
náži pro vodu. Sl. donesl 6 sýrů jako emen-
tálských. Situace dobrá. Američani se vylodi-
li na Šalamounských ostrovech. 
 
6. července 1943, úterý 55. týden 
 
[...] Asi kolem 1/2 6 h večer slyšíme šustit. 
Jdu si stoupnout kousek výš a vidím člově-
ka. Ten se napřímil a díval se, a jak mě po-
znal, šel k nám. Byl to Pl. Slíbil nám, že to 
nikomu neřekne, ani jí. A odešel. Kombinu-
jeme různě a máme obavy, aby on to nešel 
udat. Čekáme, co bude dál. Naši jsou dole a 
já s tatou na plácku. Asi kolem 8 h slyšíme 
šustit a myslíme, že on už jde s četníkem. 
Jaké překvapení. On přišel, donesl štrycli 
chleba, trochu sádla, že prý asi máme hlad, 
je to opravdu ojedinělý čin. Tata mu dal ty 
černé kalhoty a on byl hrozně rád. Prý zase 
ráno přijde a donese mléko a cigarety. Jsme 
hrozně rádi a děkujeme Bohu, že to tak do-
padlo. O 10 h jdeme vařit. Potraviny tam již 



jsou, a sice chléb a mýdl. prášek. Vaříme 
kmínovou polévku s chlebem. Mračí se. 
 
7. července 1943, středa 55. týden 
 
Jdeme do lesa a poprchává. Jíme 1 1/2 kon-
ve polévky a jdu s tatou na plácek čekati Pl. 
O 7 h on chudák přišel a donesl 3/4 l kozího 
mléka a hrneček. Jde hned domů. Začíná 
pršet a prší. Jíme chléb se sádlem. V tom 
největším lijavci slyšíme šustit a volat: Kde 
jste? Jde Pl. a ona a nesou nám hrnce horké 
polévky, maso, třešně a perníky. Prý se 
máme zahřát. Máme se prý odstěhovat k 
nim na komoru, a ne zde zmrzat. Jsou u nás 
chvíli a pak jdou domů. Jsme téměř úplně 
němí překvapením. Radili nám, abychom si 
vyčouhali na Sl. Jíme polévku, chléb a bílou 
kávu prima. Jdeme na plácek já a tata a 
potom o 10 h tam odtud hned na cestu. Pak 
jdeme vařit. Potraviny tam jsou a sice jen 
málo. Chléb Sl. nedostal. Pl. jsou v domnění, 
že jsme uprchli z tábora a my jsme to potvr-
dili. Vaříme kmínovou polévku s chlebem. Sl. 
píšeme, aby zítra určitě přišel, abychom s 
ním mohli nutně mluvit. Večer jsme šli kolem 
F. 
 
8. července 1943, čtvrtek 55. týden 
 
Dnes teče v potoku hodně vody, ale jdeme 
přesto přece přes potok. Máme v botech 
mokro. Jíme polévku a spíme. O 1/2 9 h 
přišel zase Pl. Donesl zase mléko a hrneček 
zásmažky. Seděl u nás asi hodinu a vyklá-
dal. To mléko budeme dostávat každý den. 
Jíme bílou kávu a chléb. Tata mu řekl, že 
bychom u nich chtěli bydlet, a že o tom Sl. 
ví. Prší zase. Jíme chléb a zeleninu a bílou 
kávu. K večeři je zase káva a trochu polév-
ky. O 10 h jdeme vařit. Potraviny jsou již tam 
a sice chléb jen a nové brambory. Vaříme 
kmínovou polévku s chlebem. Sl. nic nepsal, 
snad přijde. O 1/2 2 h v dešti Sl. přišel. On 
uhodl, že je to Pl. Je ale proti tomu. Prý mu 
nevěří. Potraviny k nim dávat nebude. Snad 
bude povolnější. Ráno jdu ke drenáži. 
 
15. července 1943, čtvrtek  56. týden 
 
O 3/4 4 h jdeme domů kolem F. a Medvěd 
štěká. Jíme a v boudě jsme již také jedli. 
Potom jsme snědli omaštěné brambory. 
Spíme do 10 h. V tom slyší tata šustit a jde 
ven, myslel, že je to paní Pl[uhařová]. Zmýlil 

se však. Jakási cizí ženská je asi 4 kroky od 
našeho úkrytu a lekla se taty a zasmála se 
hlasitě a řekla, já jsem potichu a hledám 
hříbky. Tata ale neodpověděl a šel nahoru, 
tedy ho nepoznala. Ona pak odešla. V po-
ledne jdu s tatou a nařezali jsme trochu 
chvojí a opravil jsem maskování. Obědváme 
chléb s husím sádlem. Už se nám také málí. 
Odp. sedíme. Je hezky. Ty noviny jsou z 
úterý, to znamená, že zprávy jsou z neděle 
při nejlepším, takže nemůžeme vědět. Snad 
se tam na té Sicílii udrží. Večeříme chléb s 
kečupem. Čekáme, zdali nepřijde X, ale 
marně, nepřišel. O 10 h jdeme vařit a měsíc 
hodně svítí. Jdu přes potok a kolem makou-
nu. Po cestě vidím někoho jít, a proto jsem si 
dřepl u potoka. Osoba šla k Sl. boudě. Če-
kám chvíli a vidím v stodole rozžnout cigare-
tu. Je to asi Sl. Jdu do boudy. Je tam koš a v 
něm je: chléb, 2 noviny, globin, čtverečkový 
papír, třešně, kapusta, tužka, cigarety, pa-
pírky a potom nám Sl. vytrhl kedlubny. V tom 
slyším za boudou šeptat. Sl. stojí s Lici. Si-
tuace je ohromná. Anglo-Američanům se již 
podařilo překonat pobřežní pásmo a blíží se 
již ke Catánii. Jdu pro vodu a našim naproti. 
Řekl jsem Sl., že naši by ho chtěli vidět, a 
on, Lici a já jdeme ke drenáži. 
 
17. července 1943, sobota 56. týden 
 
O 3/4 4 h jdeme do lesa přes potok a jíme 
polévku a knedle. Já a Lici jsme jedli už v 
boudě. Spíme do 10 h a jdeme na plácek. 
Jsme najezeni knedlema. Odpol. připravu-
jeme zeleninovou polévku. Vtom slyšíme 
shora někoho jít. Rychle jsme sebrali naše 
věci a utíkáme do úkrytu. V tom ale slyšíme 
z vrchu volat: Tož, co je s těma hříbkama? 
Já, mama a Lici jsme už byli v úkrytě a tata 
šel za tím člověkem. Viděl ale neznámou 
tvář, a tak se ho ptal, odkud je, a on říkal, že 
ze Zákřova. Tata se ho ptal, zdali našel hři-
by, prý jen jednoho, a on se ptal taty, co on 
našel. Tata říkal, že pár kuřátek. Do čeho je 
prý dává, a tatínek říkal, že do hrnce. Potom 
se rozešli. 
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Muži - TJ Tršice - Sezóna 2010/2011 
 
Po neúspěšné loňské sezóně,  kdy tršičtí 
muži skončili na posledním místě v tabulce 
IV.třídy, se do nové sezóny kádr posílil o 
nové tváře a též o nového trenérské duo – 
Pavla Dostála jako hlavního trenéra a mís-
tostarostu Tršic Mojmíra Novotného jako 
hrajícího asistenta trenéra. Pod jejich ve-
dením muži úspěšně vtrhli do podzimní 
části sezón, kdy jen s minimální ztrátou na 
čelo přezimovali na pátém místě tabulky a 
to s 18 body, což je mimo jiné o 3 body 
více než nasbírali za celou minulou sezo-
nu. 
 
V jarní části sezóny se bohužel muži potý-
kají s nevyrovnanými výkony, kdy doma 

sice válí a jdou od vítězství k vítězství,  
nicméně venku to až tak dobré není a tam 
se jim zatím podařilo získat jen 3 body za 
vítězství Huzové. I tak ale nadále drží krok 
se špičkou ligy a vše směřuje k tomu,  že 
se o konečném umístění rozhodne až v 
posledním kole v přímém souboji o "bed-
nu" na půdě Chválkovického Béčka.  
 
Ať už ale tršičtí muži skončí ve finální ta-
bulce jakkoliv, je vidět, že během prvního 
roku pod novým trenérem udělali pořádný 
pokrok a pokud budou takto poctivě pra-
covat i nadále, je možné že již během pár 
sezón se v Tršicích budeme chodit dívat 
na fotbal ve vyšší lize.     

 

 

 



Výzva Tršickým rodičům !  

TJ Tršice patří v okrese k jedněm z nejúspěšnějších a nejlepších klubů, co se týče výchovy 
té nejmenší fotbalové mládeže. Týmy našich benjamínků a žáků se pravidelně umísťují na 
nejvyšších příčkách ve svých ligách a též na různých turnajích. Obecně pak jsou naše fotba-
lové týmy jedinou sportovní volno časovou aktivitou pro děti z Tršic bez toho, aby museli 
někam dojíždět.  

Je tedy až s podivem, jak málo rodilých Tršičáků je v našich oddílech. Dalo by se říct, že jsou 
naše týmy ze značné míry tvořeny přespolními dětmi, což je zarážející vzhledem k tomu, že 
tyto děti k nám musí dojíždět z dálky, narozdíl od Tršických, kterým stačí 5 minut, aby došli 
ze středu obce až na kopec. Proto bychom chtěli vyzvat všechny rodiče z Tršic, aby jejich 
děti (ročníky 99 a mladší) nenechali zahálet doma u počítače či se poflakovat po venku, ale 
přivedli je od září k nám na stadion na kopci, kde se můžou zapojit do tréninků a zápasů na-
šich mládežnických oddílů a trávit tak svůj volný čas smysluplněji, zdravěji a v dobrém fotba-
lovém kolektivu.  

 

TJ Tršice hledají trenéry mládeže !  

Pro naše celky mladších benjamínků, starších benjamínků a mladších žáků hledáme dobro-
volníky, kteří by doplnili náš současný tým trenérů mládeže. Ideální zájemce by měl mít zá-
kladní povědomí o fotbale(ideálně bývalý/současný hráč) a měl by být zodpovědný a schop-
ný vést tým mladých fotbalových nadějí. Není potřeba mít předchozí zkušenosti s trénováním 
ani nějaké speciální fotbalové vzdělání. O to vše se v rámci klubu postaráme a dáme mož-
nost našim budoucím trenérům nabrat první trenérské zkušenosti společně s možností získat 
základní trenérské vzdělání v kurzu, který bude zakončen možností ucházet se o trenérskou 
licenci UEFA. Případní zájemci se mohou hlásit na mailu trsicefotbal@gmail.com.  

 
 

 
 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3atrsicefotbal%40gmail%2ecom
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IInnzzeerrccee  
 
CENY  PALIVOVÉHO  DŘÍVÍ  ŠTÍPANÉHO ( ceny jsou vč. DPH) 
    FCO manipulační sklad Tlumačov -  platné od 01.05.2011. 
Dřevina                    1 sypaný prostorový metr                     1 kontejner 
                                       1 sprm                         obsah 7 sprm    obsah 11 sprm 
 
- směs tvrdých listnáčů                1.040,-                                  7.280,-              11.440,-  
   (dub, jasan, habr)                                                             
 

- směs ostatních listnáčů               990,-                                   6.930,-               10.890,- 
  (topol, olše, lípa)                
 

- čistá bříza                                  1.030,-                                  7.210,-               11.330,- 
                                          

-                                            
 směs jehličnanů                          890,-                                   6.230,-                 9.790,- 

- čistý buk /habr                          1.270,-                                  8.890,-                13.970,-     
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ˝  směs tvrdé listn.+  ost.listn.        1.020,-                            7.140,-               11.220,- 
˝  směs tvrdé listn.+   jehličnany        970,-                             6.790,-               10.670,- 
˝  směs čistý buk +    tvrd listn.        1.160,-                            8.120,-               12.760,- 
˝  směs čistý buk +   jehličnaté       1.080,-                              7.560,-               11.880,-     
   směs čistý buk +   ost.listnáče       1.130.-                            7.910,-               12.430,- 
   směs čistý buk + bříza                   1.150,-                            8.050,-               12.650,-    
   ostatní listnáče + jehličnany             940,-                            6.580,-               10.340,-    
______________________________________________________________ 
 
Přepravné AVIA kontejner   (ceny jsou vč. DPH), platnost od 20.04.2011. 
 
pásmo km                  sazba / ujetý kilometr             
0 – 20 km                            24,- Kč                          
21 – 30 km                          23,- Kč                          
31  - 40 km                          22,- Kč                                   
 +  41 km                             19,- Kč          
 
-  nakládka a vykládka zdarma, 
-  změna cen vyhrazena,   
-  možnost i vlastní dopravy, je však nutné vhodné vozidlo – otevřená korba,  
- dřevo je možné si u nás objednat, 
- doporučujeme zákazníkům objednat dřevo pro následující topnou sezónu v měsících    
-  leden, únor, březen. 
-  dodací lhůta po dohodě se zákazníkem, nejkratší do 2 – 3  dnů od objednání, jinak po  
    dohodě. 
 
 
 
   Tršický zpravodaj vydává:  Obec Tršice 
 

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