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Letošní rok kdy vzpomínáme 150. 

výročí pěstování chmelu v Tršické chme-
lařské oblasti není pro české a moravské 
chmelaře nejlepší už od samotného vstu-
pu do tohoto jubilejního roku. Starosti na-
víc jim totiž přidala poměrně velká zásoba 
chmelu z loňské sklizně pro kterou se ne-
našlo  uplatnění na trhu. O rozhovor na 
toto téma jsem požádal Michala Kovaříka, 
tajemníka Svazu pěstitelů chmele České 
republiky. 

 
 

Pane Kovaříku, můžete letošní rok po 
stránce zásob chmelu přirovnat k ně-
kterému z předcházejících ?  
Nemám tak dalekosáhlé paměti jako 
ostatní chmelaři, avšak ze statistiky prav-
děpodobně nelze tento stav nijak přirovnat 
k předcházejícím letem. V hluboké historii 
však není poprvé, kdy zásob bylo na čes-
kém území příliš mnoho. Ku příkladu krize 
v třicátých letech byla pravděpodobně 
mnohem horší. V zemědělství to tak bohu-
žel chodí, že se střídají období nadbytku a 
nedostatku. 
 
Co způsobilo loňský vysoký  převis 
nabídky chmelu nad poptávkou ? 
V podstatě se jedná o dlouhodobější 
trend, konkrétněji již od roku 2008. Je to 
výsledek vyšších sklizní ve světě za po-
slední tři roky. Když k tomu připočítáme 
fakt, že po nedostatku chmele v letech 
2006 a 2007 začaly země jako USA a 
Německo reagovat v podobě razantního 
výsazu až 3500 tis.ha právě v USA nebo 
přesazování hořkých odrůd na odrůdy 
s ještě vyšším procentem hořkých látek v 
Německu, zadělává se samozřejmě na 
problém. A byli to právě Češi, kteřý v té 
době varovali před přehnaným navyšová-
ním ploch při mezinárodních jednáních. 
Současně s tím pivovarské skupiny 
v posledních letech různě fúzovali a sku-
povaly menší pivovary ve východní Evro-
pě, a tím se zadlužily a samozřejmě i ve 
stínu s finanční krizí začaly hledat úspory 
v nákladech. To se nevyhýbá ani surovi-
nám. Dalším důvodem je i dlouhodobý 
trend snižování dávek chmelení nebo vyš-
ší procento užívání pre-izomerizovaných 

produktů. Z nedávno vyšlého článku 
v jednom odborném časopise je zřejmé, 
že během posledních čtyřiceti let se dávka 
chmelení snížila o polovinu. Nadále ale 
zůstává, že v Evropě a zejména v České 
republice a Německu jsou průměrné dávky 
nejrozšířenějších typů piv jedny 
z nejvyšších, pokud nebereme v potaz 
speciální piva. 
 
Jak dál se vyvíjí poptávka po chmelu v 
současné době ?  
Lze říci, že v současnosti je trh velmi tuhý. 
Myslím si, že každý sládek zná český 
chmel potažmo Žatecký poloraný červe-
ňák a je si vědom jeho předností. Nicméně 
dnes „vaří“ ekonom a tlak na ceny je 
enormní a mnohdy jsou i pod cenou vý-
robních nákladů. O náš chmel zájem je, to 
dokazuje i zahraniční obchod s tím, že již 
dlouhodobě je český chmel vyvážen z 80 
%. Potenciální zajímavé trhy také jsou, ty 
se však rozvíjejí velice pomalu a to je běh 
na dlouho trať. Český chmel se tak každo-
ročně podílí na posilování HDP našeho 
státu, což je jistě pozitivní věc. Největším 
nepřítelem, krom vysokého procenta zá-
sob ve světě,  je ale kurz a posilující česká 
měna. 
 
Možný nadbytek chmelu z letošní skliz-
ně řešili pěstitelé už na jaře agrotech-
nickými zásahy z nichž některé byly 
uplatněny vůbec poprvé. Můžete je pro-
to naším čtenářům přiblížit ?  
Jistě máte na mysli zavádění chmelových 
rév jen na jeden chmelovodič, ponechání 
chmelnice tzv. „bez produkce“, kdy jsou 
prováděny jen kultivační zásahy. Někteří 
pěstitelé také zkoušejí samozavádění 
chmele. Neřekl bych, že jsou to zásahy, 
které jsou uplatňovány poprvé. Mnoho 
různých opatření bylo v minulosti již zkou-
šeno. Spíš pro letošní rok jde o vyšší pro-
cento. My jsme avizovali jako Svaz pěsti-
telů chmele naším členům, že je nutno 
přijmout dočasná opatření v závislosti na 
celosvětové situaci, aby nedocházelo 
k nadbytečné výrobě a nerentabilní výro-
bě. Jaký bude výsledek však musíme po-
čkat do konce sklizně, jelikož z naší strany 
je to vždy jen doporučení. 



 
Nebudou mít tyto agrotechnické zásahy 
negativní vliv na výnosy chmele v příš-
tím roce ? 
Neřekl bych, že se tyto zásahy projeví na 
výnosu v příštím roce. Ono je vždy nutné 
kalkulovat s mnoha faktory, přeci jen pra-
cujeme s přírodou a ta nám nezůstane nic 
dlužna. Každý rok je jiný. S tak rekordním 
výnosem jako vloni také nikdo do poslední 
chvíle nepočítal. 
 
Neškodí naším chmelařům také hos-
podští zbytečně vysokou cenou toče-
ného piva?  
Toto téma je dosti diskutabilní. Nemyslím 
si, že by u nás v pivnicích a hospodách 
bylo pivo příliš drahé. Samozřejmě kvalita 
je jiné téma. Když se podíváme do zahra-
ničí, můžeme směle konstatovat, že máme 
jak nejlepší, tak také nejlevnější pivo vů-
bec. Určitě ale neprospělo pivovarskému 
průmyslu a tím samozřejmě i chmelařství 
navýšení spotřební daně u piva v loňském 

roce. V poslední době se také rozmáhá 
pivo z minipivovarů a různých restaurač-
ních pivovarů. Většina těchto pivovarů jistě 
nešetří na surovinách a možná proto jejich 
obliba stoupá. 
 
Jak vidíte budoucnost pěstování chme-
lu v Tršické chmelařské oblasti ? 
Jsem optimista a myslím si, že chmel se 
v České republice bude pěstovat nadále. 
Náš obor je velice citlivý na různé výkyvy a 
trendy, ale myslím si že pěstovat chmel se 
bude  i v Tršické oblasti nadále. Otázkou 
však zůstává na jaké ploše. To že jsme 
z drtivé většiny pěstitelé ve světě velice 
známé  jemně aromatické odrůdy má své 
výhody i nevýhody a my se musíme nadá-
le snažit svět přesvědčit, že to pravé a 
kvalitní  pivo může být jedině z českého 
chmele.  
 
 

Miroslav Rozkošný 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
O zájezdu netradičně … 
 
Organizace zájezdu pro naše starší spoluobčany není vůbec 
jednoduchá, ale přesto zanedbatelná v porovnáním se zajiš-
těním počasí. To nám letos opravdu přálo a tím jsme měli to 
nejdůležitější „v kapse“.   
A teď k výletu samotnému - kdo zaváhal a nejel z důvodů 
jiných než zdravotních - udělal velkou chybu.  
Když na Zákřov vjel „poschoďák“, už nám nic nebránilo vy-
razit. Cesta sice byla dlouhá, po D1 trošku drkotavá, ale 
rychle uběhla díky několikerému zpestření v podobě čtvrtéč-
ky na šťastný návrat, svačinky, zpěvu podle not, hlasování o cíli cesty, losům do tomboly 
nebo  objednávce oběda podle předem připravených jídelních lístků. 
Hlavní cíl cesty - Jihlavská ZOO se závěrečnou projížďkou vláčkem - nadchla všechny, oběd 
v restauraci „U vypečeného čuníka“ neměl chybu a pivečko, nó jako křen ! 

A jelo se dál v duchu tradic. Tajným hlasováním ze tří 
možností (Jihlava, Telč a pivovar Dalešice) byl samozřejmě 
zvolen pivovar, kde režisér Jiří Menzel natočil Hrabalovy 
Postřižiny. To víte, že dědečky, víc než technologie výroby, 
zajímala káď, ve které se koupala ona paní správcová 
v podání Magdy Vašáryové. 
A když na zpáteční cestě,  po dalším přípitku na zdraví, 
dostanete něco sladkého na zub a v tombole vyhrajete tu 
nejlepší cenu – třeba síťku na potraviny, toaletní papír či 

slané preclíky, musíte i s bolavými koleny uznat, že to bylo bezva. 
 

     A aby ne, vždyť to děláme pro vás ! 
 
P.S. Ovšem můj „největší zážitek“ v podstatě dozněl až minulý čtvrtek, kdy mi naše šikovná paní zu-
bařka přilepila korunku na zub, který mě začal nesnesitelně trápit v noci před oním zájezdem důchod-
ců a na náladě mi zrovna nepřidal (to jen pro informaci všem zúčastněným, kteří si toho, i přes mou 
velkou snahu nedat na sobě nic znát, možná všimli). 
 
 
 
V sobotu 22. října jsme přivítali 
8 nejmladších občánků 
 
a to nebyli zdaleka všichni. Byl mezi nimi roční Davídek,  
ale taky pětitýdenní dvojčátka Štěpánka a Mikulášek. 
Atmosféra byla jako vždy milá, nezapomenutelná. 

 
 
 

... a teď zpráva méně příjemná 
 
Vzhledem k více okolnostem, mimo jiné i zdravotním, se omlouváme všem důchodcům, kteří 
se těší na tradiční Mikulášskou besedu. Ta se bohužel letos nebude konat !  
Ale nezoufejte – vynahradíme vám to na jaře a uděláme si bezva oslavu, třeba MDŽ a jaro 
přivítáme ve velkém stylu. 

 
 
                                                                                   Vladimíra Nová 
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Ačkoli nám již začíná škola, ještě jednou se vrátíme na počátek léta, do doby školních výletů. 

 
Vše začalo, když jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží v Olomouci. Z Olomouce jsme 
jeli vlakem do Brna. Cesta byla dlouhá, ale nám všem utekla jako voda. V Brně jsme pře-
stoupili na další vlak, který mířil do Blanska. Z Blanska jsme jeli autobusem do Vilémovic. 
Zpočátku jsme všichni pochybovali o tom, že nás řidič vezme, protože autobus byl plný a my 
měli na zádech batohy. Ale nakonec jsme všichni úspěšně nastoupili. 
Spolu s námi nastoupil pán, který, podle mě, šel právě z hospody. Všechny nás zaměstnal 
tím, že nám vyprávěl příběhy o jeskyních a o tom, že by rád jel s námi. Když jsme vystoupili  
z autobusu ve Vilémovicích, museli jsme jít ještě pořádný kus cesty pěšky. 
Došli jsme k chatě a ubytovali se v krásných pokojích po 2,3,4 a 7 lidech. Postřehla jsem, že 
pokojů tam celkem bylo 14. Před chatou byly asi 2 obchody se suvenýry, 1 občerstvení a 
obchod s kamínky, kde  většinu volného času trávily  holky a prohlížely si ty krásné, ale malé 
kamínky na řetízkách, náramcích a tak podobně. 
Hned po ubytování a volném čase jsme šli na první výlet do Kateřinské jeskyně. Byla vážně 
ohromující, ostatně jako všechny ostatní jeskyně, co jsem kdy viděla. Po návštěvě jeskyně 
jsme jeli vláčkem k lanovce, ta nás vyvezla až k chatě. Po návratu do tábořiště jsme hráli 
různé hry, jako třeba na Schovku nebo na Roboty. Poté jsme šli spát, samozřejmě že 
s usínáním to bylo po tak krásných zážitcích v přátelském třídním kolektivu náročné.  

Následující den se v 7:00 
nechtělo nikomu vstávat. 
Po snídani jsme se ale 
přeci jen přesunuli 
lanovkou tentokrát k 
Punkevní jeskyni. V 
jeskyni jsme byli zhruba 
45-60 min. Skoro na kon-
ci Suché cesty (jak tam 
tomu oni říkají) jsme 
došli, až na dno samotné 
Macochy, kde jsme viděli 
i Dolní můstek. Když 
jsme došli opravdu až na 
konec Suché cesty, 
přijela k nám lodička, ve 
které seděl pan 
průvodce. Ten byl po 

celou dobu plavby děsně vtipný. Lodička se houpala. Nejhorší to měly děti, které seděly na 
krajích loďky, protože na ně stříkala voda. Skoro pořád jsme se museli různě ohýbat, aby-
chom se neřáchli o nějaký stalagtit, ale zážitek stál za to. Dorazili jsme na chatu. Zde jsme si 
sbalili, poklidili pokoje, dali si oběd a vyrazili domů. 
Šli jsme na autobusovou zastávku do Vilémovic. Cestou autobusem již většina spolužáků 
usínala. Z Blanska jsme jeli zpátečním vlakem, který jel dřív, takže jsme byli i v Brně dřív. 
Pech byl, že jsme v Brně nastoupili do špatného vlaku. Do Olomouce jsme ale dorazili včas a 
úspěšně. Zde nás již čekali rodiče. 
Celý školní výlet byl podle mě senzační zážitek a velice ráda bych si ho i s celou třídou zopa- 
kovala. 
 

Zdeňka Schejbalová, žákyně ZŠ Tršice 
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Část II. :   Bída, žal a strádání dolehly na obyvatele 
 
Po vypuknutí války někteří občané 
optimisté stále ještě doufali, že zápletka se 
Srbskem se ještě urovná a také čekali 
odvolání mobilizace. Všeobecně se ale 
myslelo, že válka se sice již zadržeti nedá, 
ale že bude do zimy vše skončeno. Zatím 
ale souzeno bylo jinak a nikdo netušil ja-
kých běd, žalu a strádání nám příští roky 
přinesou. Nejenom, že všechno mužské 
pohlaví, mimo starců, mrzáků a dětí bylo 
povoláno k válečné službě, že nebylo té-
měř rodiny, aby někoho na frontě neměla, 
ale stálými, co dále přísněji prováděnými 
rekvizicemi, byly zásoby potravin, krmiv a 
všeho ostatního na venkově ztenčovány, 
nastala skutečná bída. Ještě tíživěji dolé-
hala tato bída na městové obyvatelstvo. 
Peníze neměly skoro žádné ceny, vše 
jenom směřovalo k zásobení se potravin 
hlavně výměnným obchodem. 
Chci stručně popsati co se rekvírovalo. Při 
mobilisaci musel každý majitel koní ode-
vzdati koně klasifikované k válečné služ-
bě. Válka se ale protahovala, tisíce koní 
na frontách hynulo, bylo tedy potřeba koní 
nových, a tak stále opakovanými odvody 
koní se stalo, že vše bylo vyrabováno a 
mimo některé neschopné herky nebylo ani 
řádného koně vidět. Tím také vázlo obdě-
lávání pole. Koně také stále stoupaly v 
ceně a stalo se, že několika rolníkům, kteří 
si koně za drahé peníze koupily, při nej-
bližším odvodě koní zase byli k vojenské 
službě odebráni za tak zvanou ustanove-
nou cenu a jmenovaní utrpěli mimo toho, 
že byli opět bez koní, ještě značnou ztrátu 
na penězích. Později sice dávala vojenská 
správa do prodeje koně vyřazené. Tito 
však byli v zuboženém stavu a téměř ne-
byli k potřebě. Byly to pouze kostry koní 
potažené kůží, mnoho jich bylo stiženo 
prašivinou a jinými nemocemi. Vojenskou 
správou byly také zřízeny koňské nemoc-
nice, například v Přerově, kde na sta koní 
zbídačených bylo za dozoru vojenských 
zvěrolékařů léčeno a ošetřováno, spousta 
jich tam hynulo a maso z těchto narychlo 
poražených koní, jak mě sdělil správce 
městské porážky pan Šafařík, bylo soleno, 
nakládáno do sudů a posíláno za vojskem 
do Krakova. Po skončení války byl ovšem 
velký nedostatek koní a platili se za ně 

horentní sumy, takže dvacet tisíc za sluš-
nějšího koně nebylo nic zvláštního. Neji-
nak bylo i s hovězím dobytkem. Stálými 
rekvizicemi byl stav hovězího dobytka 
ztenčen na polovinu, stáje už zely prázd-
notou, hnoje bylo málo a stále přicházelo 
nařízení o dodávce dobytka, který se ode-
vzdával v Lipníku za ceny stanovené. Bylo 
proto nutno sáhnouti k rekvizicím i u men-
ších chovatelů, chalupníků i domkařů, což 
ovšem nešlo hladce a bylo s tím mnoho 
mrzutostí. Obilí bylo požadováno stále 
více a dávka na domácí spotřebu se stále 
zmenšovala. Následkem toho lidé obilí 
zatajovali a v různých skrýších schovávali 
bojíce se hladu, a tím se dosti obilí zkazilo. 
Bílé pečivo úplně zmizelo a chléb ten byl 
ubohý. Bylo nařízeno míchati pšeničnou 
mouku s ječnou a kukuřičnou. Mleti mohl 
každý jen na mlečí povolení, kterým se 
musel mlynáři vykázati a mlečí lístek mu 
odevzdati. Mlýny byly kontrolovány a zjiš-
těné mlynářské zboží bez lístku bylo za-
bavováno. Ovšemže vzdor všemu přísné-
mu opatření se lidé snažili všelijakým způ-
sobem si pomáhati. Mlelo se na jedno po-
volení vícekrát, ovšem muselo to být s 
dorozuměním mlynáře. V roce 1917 pano-
valo velké sucho, mlynáři tršičtí nemohli 
pro nedostatek vody mleti. Proto se vozilo 
obilí tajně v noci i do mlýnů vzdálených, na 
Novosady do Olomouce, do Velké Bystřice 
atd., a dokonce vozili od nás obilí mleti až 
do Rožnova. Ovšem mlynáři si za takové 
mletí s rizikem nechali platiti dobře a mu-
selo to být placeno obilím. Mlynářské ře-
meslo bylo tehdy velmi výnosné a také 
většina mlynářů nabyla během války vel-
kého majetku. Stalo se pak, že když se 
nedostatek zvětšoval, došlo přede žněmi k 
zabavení všech zásob obilí ve mlýnech, 
vzdor tomu, že bylo obilí úředně povoleno. 
Lidé si také pomáhali tím, že obilí šrotova-
li, získaný šrot osívali na sítech a z takto 
vyosívané, ovšem hrubé mouky, chleba 
pekli. Lidé si také pořizovali všelijaké do-
mácí ruční mlýnky na mletí obilí. Jeden 
podnikavý občan v Loučce u Lipníka si 
zavedl výrobu takových mlýnků a měl na 
ně čilý odbyt. Tak jsme byli válkou pomalu 
vrženi zpět k primitivní výrobě chleba, jak 
se dělal našimi předky v době kamenné. 



Pivo zmizelo. Ječmen se musel semlít, a 
proto výroba piva v pivovarech ustala sko-
ro docela. Chmel nikdo nechtěl ani zadar-
mo, proto se chmelnice šmahem vykopá-
valy, aby se naselo obilí, které bylo tak 
vzácné a hledané. Devadesát čtyři procent 
chmelnic před válkou se během války vy-
kopalo a pivo si lidé vařili doma. Byly růz-
né recepty, které si jeden druhému sdělo-
val a doporučoval. Vařilo se pivo černé i 
světlé. Všelijaké vtipy se pronášely o do-

mácím pivě. Kupříkladu, že to pivo jest 
dobré pouze tehdy, když má člověk velkou 
žízeň a že se musí pít potmě. O jednom 
tršickém občanu zlomyslní lidé zase rozši-
řovali zprávu, že dnes pivo navařil a zítra 
už ho vypil.  
 
Pokračování v příštím vydání  
 

připravil Miroslav Rozkošný 
 

 
 
 

 

LLoovv  ddiivvookkýýcchh  kkrráállííkkůů  ppoommooccíí  ffrreetteekk    
 
Z pamětí 
devadesátiletého 
Jindřicha Závodníka  
 
Co vlastně fretky jsou ? 
Tchořovitá zvířátka, která se 
chovala v králíkárně vedle králíků. 
Barvy jsou světle žluté a žijí v 
párech. Fretky vyhání králíky z nor 
a ti jsou pak stříleni. K takovému 
lovu se obvykle scházelo do lesa 
nanejvýš pět střelců, vždy po 
obnově nor, aby věděli, které jsou 
králíky obsazené. Fretka byla 
umístěná do dřevěné bedýnky vystlané slámou nebo senem. Po přijití do lesa se střelci ro-
zestoupili nad vyhlédnuté nory a fretka byla do nory vpuštěna. Po chvíli čekání zůstal v noře 
klid nebo se spustil hluk. To když fretka narazila na králíka a snažila se ho z nory vyhnat. 
Králík, který z nory utíkal, hned prudce vyrazil a namířil si to k další noře. V tomto momentu 
museli střelci namířit a rychle vystřelit. Pokud se některý trefil, bylo dobře, ale horší se stalo, 
když postřelený králík zmizel v další noře a fretka vběhla za ním. Tam ho obyčejně zadrala a 
na jeho teplém těle usnula. Obvykle spala dvě hodiny a střelci museli čekat až sama z nory 
vyleze. Proto myslivci brali na lov dvě fretky, jednu do rezervy pro případ, že první z nory 
nevyleze. V pozdější době byly používány fretky tchořovité, které jsou větší a lépe i bez ru-
kavic ovladatelné. Hlavně však v norách nezůstávaly. Fretky jsou barvy šedohnědé a krmeny 
mlékem a masem. Po sezoně zaječích lovů chodili myslivci s těmito zvířaty na lov divokých 
králíků po celou zimu. 
 Na tzv. fretkování, jak se také říkalo lovu králíků s fretkami, jsem chodil už jako žák obecné 
školy. Později jako střelec. Vždy na mě velice působil velký hukot pod zemí, který dokázaly 
udělat fretky s králíky. Potom i rychlé přebíhání králíků na povrchu. Fretky v Tršicích choval 
Jan Peřina z Chaloupek, který dřív ošetřoval obecní býky ve dvoře u zámku a později měl i 
jiná zaměstnání. Chov fretek na lov králíků skončil, když na nemoci téměř vyhnula tato kdysi 
velmi rozšířená zvířata. Dřív nebyl problém jich ulovit i celý ruksak.  
 

upravil Miroslav Rozkošný 
 
 



MMaalléé  oohhllééddnnuuttíí  zzaa  TTrrššiicckkýýmmii  hhooddyy  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



DDeennííkk  OOttttoo  WWoollffaa        
 
Četba na pokračování … 
 
18. července 1943, neděle 56. týden 
 
Jdeme do lesa potokem a jíme polévku. 
Spíme potom do 10 h a já s Lici do 1/2 2 h. 
Jíme chléb se sádlem. Potom jdeme na plá-
cek. Právě čistím tatovi boty a slyšíme šusti-
ti. Je vítr, a proto byla osoba až u nás. Je to 
Hl. Velmi byl překvapen a zaručil se nám, že 
nikomu nic neřekne. Situace je prý výborná, 
on každý den poslouchá. Sicílie je obklope-
na anglo-amer. válečným loďstvem. Jsme 
celí vzrušení. On už není v kanceláři, chodí s 
poštou. On je moc prima člověk. Je hezky. 
Odpol. jsme na plácku a mama a Lici si na-
šly plácek dole. Večeříme chléb s hořčicí. 
Snad tam dnes dá Sl. chleba. O 10 h jdeme 
vařit. Potraviny tam Sl. dal, ale chleba ne. 
Píše, že v sobotu už o 6 h nedostal chleba a 
že se pokusí dnes dostat. Doma máme jen 
kousek a brambor málo. Sl. dále píše, že 
Rusové podnikli generální ofensivu Orel, 
Kursk, Charkov a udělali 3 velké vlomy. Te-
dy situace ohromná. Noviny tam jsou také. 
Italové označují vojenskou situaci na Sicílii 
za vážnou. Tedy moc brzo je vážná, sotva 
týden po vylodění. 
  
20. července 1943, úterý 57. týden 
 
Přes potok jdeme domů a jíme polévku a 
knedlíky s hříbkovou omáčkou. Potom spíme 
do 11 h a obědváme chléb se sádlem. Ráno, 
hned po jídle, jsme našim blahopřáli k jejich 
výročí. Tata předal mamince list, kde ve 
verších shrnul všechny události 30 let. Já 
jsem jim dal také malou básničku, kterou 
jsem složil. [...] K večeři je slavnostní jídlo, 
chléb se sádlem. Uvařil jsem tatínkovi trochu 
zrnkové kávy, je jaksi malátný. Je hrozně 
dusno. Po 7 h se blíží bouře a točí se kolem, 
až kolem 1/2 9 h prší až do 1/2 10 h a trochu 
se vyjasnilo. V dálce je ještě jedna bouře, a 
proto naši s námi nejdou. O 3/4 10 h jdeme 
sami údolím vařit. U drenáže chci nabrat 
vodu, ale nemůžu, teče blátivá. Budu muset 
jít na Korábko. V boudě jsou potraviny, a 
sice 5 kg chleba a 20 bělic ryb. Jdu pro vodu 
na Korábko a Franta Her. má okno otevřené 
a rozžnuté. Sotva jsem minul kužel, co svět-
lo razí ven, přišel někdo k oknu za mnou se 
dívat. Mohl vidět jen siluetu. Potom zhasli, 
ale okno měli otevřené. Škrabem ryby a 
kucháme a dusíme. Vaříme hříbkovou po-
lévku. 
 

25. července 1943, neděle 57. týden 
 
Dnes jdeme až po 1/4 5 h ráno domů. Je 
úplně ve dne. Rozhlížíme se na všechny 
strany. Tatínek je nám již na lesní cestě na-
proti. Jíme polévku a brambory s cibulkou. 
Spíme do 11 h a jdeme za tatou na plácek. 
Obědváme brambory na polovic suché. Od-
pol. jsme zase na plácku. Vtom slyšíme šus-
tit. Někdo jde rychle dolů. Tata čeká a byl to 
jakýsi muž, asi ze Zákřova. V chůzi se ptal 
tatínka: Tak kolik jich máte? Tata odpověděl: 
Ani jednoho. To jich prý moc nemáte. Sedí-
me dál na plácku. Dole chodí párečky. Ne-
máme chleba. Odpol. jsme jedli kousek 
chleba se sádlem. Lici dnes půjde k X. O 10 
h jdeme do boudy a je tam chleba a ve 
sklince maso. Sl. píše mně pacholský dopis. 
Lici jde v mamčiným kabátě a šátku od Sl. k 
X. Oni už spali, ale přesto ona přišla otevřít. 
X byl opilý a spal na komoře. Oni nešli proto, 
že Sl. byl u nich a řekl, ať se o nás nestarají, 
že máme všeho dost a že on nám nese celé 
koše potravin. Vyhrožoval jim, že prý kdyby 
se něco stalo, nebudeme žádného šetřit. Ať 
se prý do nebezpečí nedávají, dost, že on je 
prý v tom. Prý by je všechny odflákali. Tako-
vý je Sl. lotr podlý. Naši čekají u stodoly a 
Lici donesla buchty skvělé, a prý X zítra za 
námi přijde. Vaříme brambory, kmínovou 
polévku a hřibovou omáčku.  
 
26. července 1943, pondělí 58. týden 
 
Domů dnes jdeme už o 1/4 4 h, poněvadž už 
máme uvařeno. Na cestičce u Sl. slyšíme 
kroky a kašlat. Po cestě jde jakýsi chlap, ale 
neviděl nás. Prosím, o 3 h ráno. Jdeme do 
lesa a jíme polévku a brambory s hřibovou 
omáčkou. Spíme pak do 11 h. Tata jde na 
plácek čekat X. Vtom slyší šustit a myslí, že 
je to X. Byl to ale Pepíček od Černých. On 
ale tatu nezná. To heslo, co včera Sl. poslal, 
nebylo asi od něho, myslíme, že je to od 
Jana, jako i jiné věci. Obědváme chléb a 
maso. Jsem s tatínkem na plácku. K večeři 
je chléb a cibulka a suchý chléb. O 10 h 
jdeme už vařit. Potraviny jsou již v boudě, a 
sice: 4 kg chleba, med, hořčice, romány na 
čtení, knih, třešně, noviny a tu naši mouku, 
co jsme dali X, a Sl. píše, ať ho Lici čeká o 
1/2 12 h u chmelu. Lici jde čekat až do 1 h a 
Sl. nepřišel. Lici je celá uplakaná lítostí. Ten 
Sl. je ale dacan. Vaříme jen polévku. Sl. asi 
pracoval znovu, aby ten X nepřišel. 
 
 



28. července 1943, středa 58. týden 
 
Rychle jdeme přes potok. Vyšli jsme na 
stráni od Rozárky a proti mně stojí na cestě 
jakýsi muž s puškou a dalekohledem. Mys-
lím, že je to Bl[áha]. Povídal. Odkud a co to 
nesete. Já jsem ho ale hned poznal. Bl. to 
vzal Mr. Řekl jsem: ale nic, to neseme z 
Tršic. Já jsem utíkal a spadl jsem a vylil mlé-
ko a 1 vejce rozbil. On stál proti mně s puš-
kou a chtěl, abych ukázal, co to neseme. 
Prosil jsem ho a on říkal: co neřekneš, že jsi 
to ty. Seber si ty věci a běž a nestůj zde se 
mnou. Rychle jdeme domů. Řekl jsem mu, 
že bývám na Daskabátku. Přišli jsme dom a 
naši žasnou. On je opravdu skvělý člověk. 
Lici se se Sl. hádali hrozně, ale jsou zas 
dobrý. [...] 
 
30. července 1943, pátek 58. týden 
 
Dnes jdeme zase kolem 1/2 4 h přes potok 
do lesa a jíme polévku. Spíme do 1/2 11 h a 
já melu trochu zrnkové kávy, kdyby chtěl 
tatínek. Potom jdeme do řídkého čtverce a 
do protějšího lesa se projít. Gandi, ona, Vlá-
ďa a Herinkové jsou v poli, sečou. Jdeme 
zpět a jíme chléb se sádlem. Zase jdeme do 
řídkého lesa a musím utíkat, neboť nahoru 
jde jakási ženská. Je parno a dusno. Žně 
jsou již v plném proudu. Kdyby aspoň tam 
dnes byly dvě cigarety. Jsme chvílemi v 
úkrytě. Večeříme chléb. O 10 h jdeme vařit. 
O 1/2 10 h jsme slyšeli výstřel, asi u studán-
ky. Asi revírník. Broky dopadly až k úkrytu. 
Tata říká, že asi ten střelec nás slyšel a chtěl 
nás tou ránou vyplašit. On totiž střílel do 
výšky. Jdeme vařit. Byl jsem velmi překva-
pen, když jsem viděl v boudě 30 cigaret, 
avšak noviny nikde. Jdu dát tatínkovi cigare-
ty. Je jim velmi rád, ale prý by byl raději no-
vinám. Z potravin je tam dále: chléb, paprika, 
čtverečkový papír, jdu dát našim kávu a beru 
vodu. Vaříme hovězí prima polévku a bram-
bory. Guláš ohříváme. Stále praskají vařiče. 
Je jasno.  
 
10. srpna 1943, úterý 60. týden 
 
Za nejistého počasí jdeme do lesa a jíme 
polévku a zelí. Spíme do 12 h a jíme chléb 
se sádlem. Jdu s tatínkem na plácek. Odpol. 
slyšíme jít opatrně někoho ze spodku - jaké 
překvapení, byl to X. Vykládal s námi přes 
hodinu a pozval naše dnes k nim. Pak jde 
domů.  
 
12. srpna 1943, čtvrtek 60. týden 
 
Poněvadž je tma, jdeme domů až po 3/4 4 h 
a Lici máchá. Hodně prší. Přišli jsme domů a 
jsme úplně promočení. Převlékli jsme se a 

spíme do 12 h a odpoledne do 3 h. Naši jsou 
ale již dlouho vzhůru. K obědu je chléb se 
sádlem. Naši krájí fazole. Je zima a vítr, 15o 
C. Večeříme chléb a cibulku. O 10 h jdeme 
vařit, měsíc svítí a jdeme. V boudě je jen 
chléb. Sl. píše, že ostatní donese zítra, že 
mají hodně práce. Avisuje, že pošle i něco 
lepšího. Situace je výborná. Anglo-americké 
loďstvo ostřelovalo Neapol. Byl tam fofr. Je 
jasno. Vaříme hříbkovou omáčku, brambory, 
kávu a připravili jsme fazole. 
 
15. srpna 1943, neděle 60. týden 
 
Jdeme o 1/2 4 h do lesa a jíme polévku a 
jdeme s tatínkem na chvojí a maskujeme. 
Jíme chléb s masem. Jsme na plácku. Dnes 
má přijít X. Stále se mračí a ráno i poprchá-
valo. K večeři je chléb s hořčicí. Je zamra-
čeno, a proto jdeme už po 1/2 10 h vařit. 
Licka dnes zase sehrála komedii, ale hrozně 
blbou. V boudě jsou potraviny, a sice: chléb 
a 20 cigaret. Jdu našim naproti. Beru vodu a 
nesu jim teplou kávu. Vaříme polévku hous-
kovou a ohříváme fazole. Je teď ráno jen 
místy zamračeno. Dnes večer bylo zatmění 
měsíce. Je to kuriosita. Měsíček!!  
 
20. srpna 1943, pátek 61. týden 
 
Jdeme s polévkou do lesa a jíme ji. Potom 
spíme do 11 h a jíme chléb se sádlem. Je 
zde teď úporné vedro již po několik dní, ve 
stínu 30o C. Tata jde zase trochu na pro-
cházku. Mamince je pořád zle, jdou na ni 
mdloby. [...] 10 minut před 12 h přišel Sl. Byl 
ospalý, on usnul na jejich voze. Celkem nic 
nemluvil, on tatovi vrací těch 5 cig. z minulé-
ho fasunku. Kousalík má novou mlátičku. On 
napíše, kdy se s tatínkem sejde. Sl. utrhl 
Licce pár velkých jablek. Řekl, že obilí, ovo-
ce i zelenina je úplně nemožná.  
 
21. srpna 1943, sobota 61. týden 
 
Po 1/4 4 h jdeme do lesa a jíme polévku 
hovězí a brambory s cibulkou. Je prima jídlo. 
Spíme do 10 h a Lici umývá tatovi nohy. 
Jdeme se na plácek modlit a potom jíme 
chléb se sádlem. Toho sádla stále ubývá, 
snad už bude brzy po té válce. Je zase hor-
ko a dusno. Jsme v úkrytu, kde je přece jen 
příjemnější než na plácku. K večeru, tak 
kolem 1/2 7 h, vedro pomalu odstupuje. Jí-
me chléb s hořčicí. O 1/2 10 h jdu já a mama 
Amerikou vařit a tata a Lici jdou k B. [Buria-
nové]. V boudě ještě potraviny vůbec nejsou. 
Vařím zelí a pak přišli naši. S B. mluvili, jsou 
prý všichni nemocní, D. [Draha Burianová] s 
nervama a stará má zuby ven. Asi za 4 týd-
ny pojede do Ol. a tam se zeptá ohledně 
stříbra a známek. Ohřáli jsme našim kávu a 



jdu pro vodu. Já jsem trochu marod, mám 
nachlazený žaludek. Vaříme zelí, brambory 
a polévku česnekovou. Sl. již nepřišel, tedy 
nejsou potraviny žádné.  
 
23. srpna 1943, pondělí 62. týden 
 
Jdeme před 1/2 3 h do lesa a jíme polévku. 
Spíme do 10 h a jíme zelí s bramborama a 
studenou polévku. Jdeme chvíli na plácek, 
ale je tam hroznýhic, a proto jdeme zpět do 
úkrytu. K večeři je opět chléb s hořčicí. Mně 
je už trochu lepší. Mama také marodí se 
žaludkem. Jdeme k večeru na plácek a po-
tom vařit. V boudě ale nejsou vůbec potravi-
ny a nic Sl. nepíše. Nesu našim kávu a beru 
vodu a tata je na Sl. vzteklý. Vaříme polévku 
bramborovou, hříbkovou omáčku s brambo-
rama. Je jasno, ale potom se zamračilo a 
hřímá a blýská se, žene se bouře.  
 
27. srpna 1943, pátek 62. týden 
Přes potok jdeme do lesa a jíme fazolovou 
polévku. Mama nejí. Asi o 9 h nás probudilo 
z plácku kuckání. Přišel X. Mají návštěvu z 

Prahy a Olomouce. Prý se Anglo-Američani 
vylodili v Narviku a Smolensk, Briansk a 
Poltava padly. Já a Lici tam v neděli půjde-
me. Ona X pomáhá u Uhnů na svatbě. 
 
29. srpna 1943, neděle 62. týden 
 
Jdeme přes potok do lesa a jíme polévku a 
kapustu. Spíme do 11 h a jíme chléb a 1/2 
vejce. 1 vejce nám zasmrádlo a museli jsme 
je vyhodit. Jsme na plácku a chvílema v 
úkrytě. Mamince je stále od žaludku zle. K 
večeři je chléb s hořčicí. O 9 h jdeme k X, a 
sice lesem, já a Lici. Za zahrádkama jsme 
potkali jakéhosi chlapa. Pak přišel X otevřít. 
Ona už spala, on se s ní pohádal. Dal nám 
pečený maso a mléko. Na Sl. nadával. O 12 
h jdeme do boudy vařit a Sl. v boudě vůbec 
nebyl, i náš lísteček je tam nedotknutý. Jdu 
pro vodu a vaříme polévku na zp(ůsob) ho-
vězí a to mléko jsme uvařili. Dal nám i ty 
prášky pro tatínka. Je úplně jasno.  

 
    … pokračování příště 

 

ŽŽiivvoott  nnaaššiicchh  ppřřeeddkkůů  
 
Četba na pokračování … 
 
Květná neděle 
Květná neděle je šestou nedělí postní a je 
slavena na památku slavného vjezdu Ježíše 
Krista do Jeruzaléma. 
V katolických kostelech si tuto událost při-
pomínají věřící průvody s ratolestmi vrby-
jívy, kočičkami, které nahrazují palmové 
ratolesti. Před mší požehná kněz vrbové 
ratolesti a jehnědy, poté se průvodem, dříve 
kolem kostela, vrátí k oltáři, kde pokračuje 
bohoslužbou. Zde se poprvé čtou pašije, 
čímž začíná Pašijový, Velikonoční týden. 
Posvěcené kočičky se svázaly a dávaly se 
v domácnostech za obrazy. Společně se 
třemi křížky se kočičky také zapichovaly do 
polí. Staré kočičky se spálily. V tento den 
také po příchodu z kostela ukrojili krajíc 
chleba, udělali v něm důlek, do něhož strčili 
jednu posvěcenou kočičku a tuto skývu 
chleba dávali kravám a koním.  Takto měly 
kočičky chránit dům i úrodu před nepřízní. 
Kočičky se také v dřívějších letech polykaly 
a měly ochraňovat před různými nemocemi. 
 
I v současné době nosí věřící po mši do 
svých domovů svěcené kočičky, které si 
dávají za obrázky, do vázy. Pravidelně jsou 
na stolku nachystané v kostele kočičky ze 

Zákřova, které jsou celé bílé, a tudíž jsou 
vždy rozebrány. 
 
Pašijový-velký-svatý týden 
Po Květné neděli následuje Pašijový týden, 
který trvá až do neděle, Vzkříšení Páně. 
Pašijovým se nazývá proto, že se v něm 
čtou pašije, (Passio) zprávy o smrti a umu-
čení Ježíše Krista ze všech čtyř evangelií. V 
pašijovém týdnu mají jednotlivé dny svá 
lidová pojmenování. Modré pondělí, Šedivé-
Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, 
Velký pátek, Bílá sobota. Hod boží veliko-
noční a Červené pondělí tedy velikonoční. 
 
Škaredá středa: 
Na Škaredou středu se ženy oblékaly do 
tmavých šatů a definitivně končila doba 
přástek. Tento den byl také dokončen před-
velikonoční úklid včetně vymetání kamen. 
Někde se také tento den nazývá Sazometná, 
Smetná středa. 
 
Zelený čtvrtek: 
Velikonoční svátky plné mystéria začínají ve 
své úplnosti již na Zelený čtvrtek, kdy byla 
mše  v kostele ve znamení poslední večeře 
Páně, a říkalo se, že se chodí zavazovat 
zvony. Od této doby nezvoní zvony, nýbrž se 
klopoce a řechtá, hrká, což obstarávají 
chlapci svými hrkači.  Když kněz při mši vy-



slovil Gloria, zmlkly zvony až do Bíle soboty 
a lidé říkali, že odletěly do Říma. Místo zvo-
nění, klekání nastoupilo hrkání kluků 
s tragači, klepači a jinými pomůckami. Než 
kluci začali ve čtvrtek poprvé obcházet měs-
tečko, vyšli před kostel, kde se s nimi kněz 
pomodlil.  
Kluci s hrkačkami začínali ve čtvrtek večer, 
pokračovali v pátek ráno, v poledne, večer, 
někde i ve tři hodiny (čas, kdy zemřel na 
kříži Ježíš Kristus) a v sobotu ráno a 
v poledne, kdy končili a dostávali za službu 
koledu, odměnu. Nejčastěji to byly peníze, 
které potom vůdce rozdělil. 
Tento den začínal v minulosti půst. Dnes, 
kdy se již půst nedodržuje, připravují se ze-
lené pokrmy, špenát, byliny, zelná polévka. 
 
Velký pátek: 
Tento den je plný mystických zákazů, ale 
také zvyků a rituálů. 
Na Velký pátek se dodržoval a v mnohých 
domácnostech stále dodržuje půst. 
V kostele se nesloužily mše, obřady se 
konaly odpoledne, či večer. Četly se pašije 
z evangelia sv. Jana a potom kněz ve fialo-
vém rouchu přenesl monstranci z bočního 
oltářek hlavnímu, kde do ní vložil velkou 
hostii.  Poté přenesl monstranci v průvodu 
do Božího hrobu, ve kterém byl pochován 
Ježíš Kristus. K tomuto dni se vztahovalo 
několik zvyků, zákazů. 
Na Velký pátek se lidé myli v tekoucí vodě, 
za východu slunce a věřili, že budou takto 
chráněni před nemocemi. Kromě již zmiňo-
vaného velkého půstu se nesmělo hýbat ze 
zemí, tedy nesměly se konat jakékoliv ze-
mědělské práce, neboť v zemi ležel Kristus a 
jakýkoliv pohyb se zemí znamenal kopání, 
bodání do jeho ran. V pátek se také 
v minulosti uklízelo  
a čistilo celé stavení, provětrávaly se peřiny, 
umývalo se ve velkém nádobí, v jizbách se 
líčilo a zaličovala se i obrovnávka u jednotli-
vých domů. 
Vesnice tajemně umlkla a jen v určitý, pravi-
delný čas se jí rozléhalo hrkání kluků, kteří jí 
procházeli se svými hrkači a trakaři.     
Na Velký pátek, když se četly pašije, tedy 
dokud byl kněz u oltáře, jsou podle pověstí 
otevřeny poklady, jež jsou skryty pod zemí, 
v jeskyních I jinde. Kdo se do takových skrý-
ší odvážil, musel si pospíšit, aby opět před 
ukončením bohoslužby vyšel ven. Jinak zů-
stal v podzemí po celý rok. Jedna taková 
pověst se vztahuje k bývalé tvrzi na Zákřově. 
 
Bílá sobota  
Na Bílou sobotu v poledne naposled prochá-
zeli městečkem a vesnicemi kluci 
s hrkačkami a zároveň vybírali peníze, od-
měnu za hrkání, na faře pak dostávali 

v minulosti od „panáčka“ v sobotu „jidáše“ 
(velikonoční pečivo).  
Bílá sobota je dnem hlubokého smutku. Vě-
řící prodlévají u Božího hrobu a modlí se 
zde, hlavní oltář zůstává obnažen. 
Již den předem, tedy v pátek se v kostele 
zhasnou světla a teprve ráno na Bílou sobo-
tu se opět rožnou. V podvečer se koná slav-
ná vigilie-slavnost Vzkříšení. Před kostelem 
se světí nový oheň, který má být rozžehnut 
jiskrou z křemene, na památku toho, že ze 
skalního hrobu vyšel Kristus. Tímto světlem 
se zapálí paškál, což je veliká svíce, do kte-
ré se vrývá znak kříže, alfa a omega a leto-
počet. Svíce se zanesou do chrámu, kde si 
věřící zapalují přinesené svíčky. Na Bílou 
sobotu se světí křtící voda. Zvyk pochází 
z prvotních časů křesťanství, kdy se v tento 
den křtili dospělí. Pak následuje slavná mše, 
kdy se opět při slovech Gloria rozezní zvony. 
Poté se přenese monstrance z Božího hrobu 
na hlavní oltář. Další důležitou složkou sla-
vení Vzkříšení byly v minulosti průvody obcí.  
V Tršicích šel průvod kolem kostela, Pod 
baldachýnem, který nesli čtyři vážení občané 
městečka, šel kněz, který nesl monstranci a 
žehnal věřícím. Součástí průvodu byly děti a 
školní mládež, a taktéž zástupci řemeslných 
cechů, později spolků (hasiči, sokolové), 
představitelé obce a samozřejmě ve velkém 
počtu věřící. Nezbytný doprovod představo-
vala místní dechová kapela. Na Bílou sobotu 
se patřilo jít do kostela na Vzkříšení v něčem 
novém a průvody byly považovány za jakou-
si módní přehlídku. Poslední průvod se ko-
nal v roce 1948. 
V oknech domů, kolem kterých procházel 
průvod, byly rozsvíceny svíce, které osvětlo-
valy náměstí a dodávaly akci slavnostní ráz. 
 
Boží hod velikonoční: 
Na Boží hod velikonoční, který byl zřejmě 
nejslavnějším dnem církevního roku, při mši 
věřící ve větším počtu přistupovali 
k přijímání. V tento den se při mši světily 
velikonoční pokrmy (beránek, mazance, 
vejce), které si potom věřící odnášeli domů.  
Doma pak podělili svěcenými pokrmy nejen 
členy rodiny, ale i hospodářská zvířata. Bylo 
zajímavé, že zvířatům se dával chléb, nikoli 
buchty. Skořápky od vajíček se dávaly k píci, 
na přísadu, aby ji mušky nežraly.  Pokud to 
bylo možné, patřilo k božíhodovému oběhu 
kůzle, beránek. 
Odpoledne pak patřilo procházkám do polí a 
odpočinku. V pozdějším období návštěvám 
příbuzných. V domech, kde byla mladá děv-
čata, se malovala a jinak zdobila vajíčka na 
zítřejší den. 
 
 
 



Pondělí velikonoční: 
Pondělí velikonoční je dnem očekávané 
pomlázky. Mládenci již dlouho před Veliko-
nocemi připravovali tatary, pomlázky 
z vrbového proutí. Podle počtu prutů 
k výrobě tatarů se jim říkalo trojáky, čtverá-
ky, šesteráky apod. Děvčata během pomláz-
ky přivazovala na tatar mašle. 
Šlehání tatarem bylo provázeno přáním, aby 
ženy omládly a zachovaly si tak svěžest a 
mladost. V Tršicích se říkávalo, že každá 
žena, ať svobodná či vdaná musí být dů-
kladně vyprášena, aby byla zdravá a nebyla 
prašivá. 
Šlehání bylo dále provázeno říkadly, popěv-
ky, které chlapci ale i dospělí muži při šlehá-
ní pronášeli.  
 
Kázal kadlec i kadlička, abes dala dvě vajička, 
Jedno bily, dvě červeny, naposledy malovany,  
nedáte-li malovany, déte aspoň bíly, slepička 
Vám snese jiny. 
V komoře, v kótku, na zelenym prótku, 
Slepička kdák, vajičko křáp. 
 
Dávaj vajec na tatarec, 
Jedno bíly, dvě červeny, 
Slepička vám snese jiny. 
Panimámo pečlivá, pantáta se nedivá. 
Skočte honem do komurke, tam je vajec na 
dvě furke, 
Je tam vajec eště vic, hej to bude smaženic 
 
Malí i velcí koledníci byli obdarováni za mrs-
kání zpravidla vařenými vejci, sladkostmi a ti 
větší alkoholem. 
 
V úterý po Velikonocích měly ženy možnost 
oplatit mužům pondělní nadílku tzv. oplátko-
vá. O tomto zvyku však nejsou v našich ob-
cích žádné záznamy ani zmínky. 
 

 
Zvyky v pašijovém týdnu se v naší obci sou-
středily především do čtvrtku, pátku a sobo-
ty. 
Zůstaly zachovány samozřejmě církevní 
obřady v kostele. Ostatní se časem měnily  
a samozřejmě mění. 
Ve všech místních částech přetrvává hrkání 
kluků a obchůzka po vesnici. V Tršicích byl 
tento zvyk přerušen po roce 1948, v roce 
1996 byl znovu zaveden a dosud se ho daří 
udržovat. Zachován zůstal po celou dobu 
v Lipňanech, Vacanovicích, Přestavlkách, 
Zákřově. Vzhledem k nízkému počtu dětí 
(zvláště v menších sídlech) je někdy pro-
blém tyto zvyky uchovávat. Někdy se sejdou 
2 nebo 3, přesto je stále živý. 
Zanikl i průvod kolem kostela na Bílou sobo-
tu, ze kterého zůstalo jen svěcení nového 
ohně, zapalování paškálu, které se odehrává 
před kostelem. Další úkony bývají prováděny 
uvnitř chrámu. 
Dá se konstatovat, že téměř zaniklo i svěce-
ní pokrmů při mši na Boží hod velikonoční. 
Sice přetrvává, ale pouze u malé části oby-
vatel. 
Jediným dnem, který ustál různé režimy a 
generační proměny je Pondělí velikonoční, 
kdy se po našich vesnicích rozběhnou malí i 
velcí koledníci mužského pohlaví a navště-
vují příbuzné a známé ženy, které šlehají, za 
což pak dostávají výslužku. Malí sladkosti a 
vajíčka, velcí především alkohol. Někdy se 
obchůzka stane pro některého „náročnou“, 
ale i to patří k životu.  
 

… pokračování příště 
 
 
 
 

 

Kulturní komise pořádá  
 

ve dnech 17. a 18. prosince 2011 
v muzeu zámku v Tršicích 

 

VVÝÝSSTTAAVVUU  HHRRAAČČEEKK  AA  BBEETTLLÉÉMMŮŮ 
 

Proto prosíme občany, kteří nám mohou  
staré hračky a betlémy zapůjčit, aby je přinesli  na zámek, 

 

a to ve středu  14. prosince v době  od 16 hodin  do 18 hodin 
a v sobotu 17. prosince v době od 9 hodin do 11 hodin. 

 
Děkujeme předem za spolupráci a těšíme se na vás.   Členové Kulturní komise 

 

 



IInnzzeerrccee  
 

 
 

 

TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ 
 

ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ, SHRNOVACÍ STĚNY a SHRNOVACÍ DVEŘE 
 

pro Vás na zakázku vyrobí a namontuje 
 

firma Jaromír Conearic – AC interiér, 
Na Zákopě 2, 779 00  Olomouc 

 

Tel. 585 312 201, mob.: 775 588 250 
 

Výhody čalounění dveří: 
- úspora energie (zamezení úniku tepla z bytu, domu) 
- odhlučnění (udržení si soukromí a odstranění hluku z vnějšího prostředí, např. 

provoz výtahu, hlasitý hovor, hudba apod.) 
Výhody shrnovacích stěn: 

- rychlá a snadná manipulace 
- možnost zvukové izolace 
- uzávěr magnetický s madly nebo uzamykatelný s koulí 

Výhody shrnovacích dveří: 
- montují se do prostor, kde není místo pro klasické dveře 
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