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Tršický zpravodaj
duben  2010 občasník cena 8 Kč

P O Z V Á N K A
na pietní vzpomínku
obětí II. světové války
při příležitosti 65. výročí
vítězství nad fašismem

24. dubna 2010 - Zákřovský Žalov

Začátek ve 14,30 hodin na Kyjanici,
následuje položení kytice
u pamětní desky v Lazníčkách 
a slavnostní ukončení na Zákřově

Odjezd autobusu z Tršic ve 13,30 hodin,
přes Zákřov, Lazníčky, Lazníky a Výkleky.

Blíží se měsíc květen, tedy doba, kdy si připomínáme 
závěr II. světové války a více či méně si uvědomujeme 
její zrůdnost. V tuto dobu, na samém konci války, se 
také v našem okolí odehrály dvě tragédie, které přinesly 
smrt dvěma desítkám našich spoluobčanů. 

První obcí byl Zákřov, tam se tragédie odehrála ve 
dnech 18. až 20. dubna 1945, druhou postiženou obcí 
byly Přestavlky, kde k podobné akci došlo v noci z 30. 
dubna na 1. května.

Pod záminkou, že Zákřov je střediskem partyzánů 
a obyvatelstvo je podporuje, podnikli němečtí fašisté 
s Vlasovci proti Zákřovu trestnou akci. Gestapem z Vel-
kého Újezda byl vypracován plán akce proti Zákřovu 
a to tak, že celá vesnice bude obklíčena Vlasovci a pod 
záminkou střelby partyzánů na Vlasovce bude provede-
no zatčení partyzánů a jejich pomocníků podle předem 
připraveného seznamu.

Akce Zákřov byla provedena 18. dubna 1945. Zú-
častnil se jí celý prapor Vlasovců.

Navečer odjela horda Vlasovců přes Výkleky k Zák-
řovu. Po 21. hodině obklíčili gestapáci a Vlasovci obec 
a provedli prudký útok na severní část vesnice. Používali 
pušky, kulomety, pancéřové pěsti a ruční granáty. Za-
krátko vyšlehly ze stavení rolníka, pana Františka Švar-
ce, plameny, ale občané požár lokalizovali. Tato usedlost 
však byla vzápětí znovu zapálena. Když se občané zno-
vu pokoušeli hasit nebo zachraňovat dobytek, bylo na 
ně stříleno. Někteří byli zadrženi a odvlečeni do jednoho 
stavení, kde byli střeženi. Aby bylo znemožněno hašení 

požáru, naházeli Vlasovci do ohně ruční granáty, které 
postupně vybuchovaly. Pod ochranou palby prováděli 
Vlasovci drancování, loupení a zatýkání osob, hlavně 
mužů a chlapců, až do ranních hodin.

Na druhý den ráno byli propuštěni bez výslechu muži 
starší 50 let. Ostatní v počtu 23, byli v trojstupech odve-
deni do Velkého Újezda. Tam je Vlasovci zavřeli do malé 
místnosti ve dvoře radnice, bývalého chléva. Zde byli 
dva dny "vyslýcháni", biti a týráni. Čtyři z uvězněných 
byli propuštěni. Ostatních 19 mužů po dvoudenním mu-
čení, s přeraženými údy a rozbitými obličeji, naházeli do 
nákladního auta a odvezli do lesa k samotě Kyjanice. 
Stalo se tak v podvečer 20. dubna. Nad samotou Kyja-
nice u dřevěné boudy (o rozměrech asi 150x210 cm) za-
stavili, přivezli německého faráře p. Schustera ze Slav-
kova a vyzvali ho, aby dřevěnou boudu vykropil jako 
hrob. Když farář uviděl zakrvácené a zohyzděné obličeje 
a těla přivezených mužů, zhroutil se a odmítl výkrop 
provést. Němci a vlasovci nalili pak do boudy dehet, na-
házeli poloubité české mučedníky do boudy, obložili je 
dřívím, na těla nalili ještě benzín a pak vše zapálili.
BYLI TO:

Calábek Josef (45 roků) Zákřov
Marek Josef (43 roků) Zákřov
Marek Drahomír (17 roků) Zákřov
Švarc František (43 roků) Zákřov
Švarc Vladimír (16 roků) Zákřov
Ohera Jan (40 roků) Zákřov
Plánička Jan (35 roků) Zákřov

Tragédie na Zákřově a v Přestavlkách v roce 1945
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Závodník Miroslav (23 roků) Zákřov
Závodník Jaroslav (21 roků) Zákřov
Glier Antonín (18 roků) Zákřov 
Ohera Oldřich (37 roků) Zákřov
Bém Vlastimil (19 roků) Tršice
Wolf Otto (18 roků) Tršice
Pazdera Jan (32 roků) Doloplazy
Přikryl Klement (32 roků) Doloplazy
Jahn Josef (18 roků) Velká Bystřice
Švec František (26 roků) Velká Bystřice
Musil Josef (30 roků) Bystrovany
Žák Jaroslav (24 roků) Brno

Dlouho se plížil dusivý dým lesy a údolím. Místo bylo 
střeženo ozbrojenými barbary a nikdo tam nesměl.

Doma zatím příbuzní mrtvých marně, po prožitých 
hrůzách, čekali na návrat svých manželů, otců, synů 
a bratrů. Ti se však nevrátili. Teprve po osvobození 12. 
5. 1945 mělo pátrání po zákřovských občanech výsle-
dek. To už museli zbytky ohořelých těl vykopat kozlovští 
Němci, kteří mrtvé po hrozné smrti zakopávali. Lékař-
ským ohledáním bylo zjištěno, že většina zavražděných 
byla upálena zaživa. Současně bylo zjištěno, že ani je-
diná z nalezených stehenních kostí nebyla bez poruchy. 
Kosti byly zpřeráženy barbary za nelidského mučení bě-
hem výslechů. 14. 5. 1945 byly zbytky mrtvých uloženy 
do jediné rakve a tato byla za velké účasti lidu pohřbena 
na tršickém hřbitově. Nad společným hrobem byl posta-
ven pomník s fotografiemi a jmény umučených.

Na místě tragedie byl 31. 10. 1949 odhalen památník 
"Zákřovský žalov". Památník je dílem akad. Sochaře Vla-
dimíra Navrátila, profesora olomoucké univerzity a arch. 
Lub. Šlapety z Olomouce. 

Památník vyjadřuje zoufalství ženy nad tragedií deva-
tenácti zákřovských občanů. Podstavec památníku má 
rozměry boudy. V základech je malá krypta s dubovou 
rakvičkou, v níž jsou uloženy pozůstatky a popel hrdinů 
za živa upálených a zbytky ohořelých rohových trámů 
boudy. V měděném pouzdru je pamětní listina a spisy 
o tragedii. V pozadí památníku je vysázeno do půlkruhu 
19 symbolických lip pro vzpomínku na každého z upále-
ných mučedníků.

Zákřovský Žalov, plastika akad.sochaře Vladimíra Na-
vrátila, nacházející se na místě hromadné popravy v lese 
u Kyjanice. 

V noci ze 30. dubna na 1. května došlo k trestní akci 
proti civilistům v obci Přestavlky.

Zde ale předcházelo zatýkání občanů již v roce 1942.
Dne 17. července 1942 byla zatčena paní Pavla Chro-

báková, a to v Olomouci v nemocnici, kde byla na léčení. 
Důvod jejího zatčení se nepodařil nikdy zjistit. 13. pro-
since 1942 zemřela v Osvětimi.

Již dne 19. července 1939 odešel z domova 18letý 
Miroslav Tuška, aby se přes Polsko dostal do Ruska, jako 
dobrovolník zahraničního odboje. Z tohoto důvodu byli 
zatčeni a odvezeni gestapem jeho rodiče Josefa Anna 
Tuškovi a sice 17. 9. 1942. Jmenovaní byli koncentro-
váni nejdříve v Olomouci a pak převezeni do Svatobořic, 
odkud byli 19. 1. 1943 propuštěni. V roce 1943 počal 
Josef Tuška po svém návratu ze Svatobořic, spolu s Ja-
roslavem Tuškou, hostinským, a Františkem Mačákem 
organizovat odbojovou činnost. Podrobnosti jejich čin-
nosti nám nejsou známy, jelikož všichni jmenovaní za-
hynuli na konci války.

Začátkem dubna 1945 přišla do Přestavlk skupina par-
tyzánů poručíka Juraje, která se zde zdržovala a odtud 
činila výpady. Koncem dubna skupina partyzánů odešla 
a v obci zůstali jen dva ruští parašutisté. V noci z 30. 
4. na 1. 5. 1945 napadla Přestavlky skupina SS a Vla-
sovců, vedená gestapáky. Po zapálení hostince Jaroslava 
Tušky, usedlostí Josefa Tušky,  Jaroslava Mačáka, Pavly 
Teimerové, domku Ludvíka Houšťavy a Jana Machovíka, 
počala skupina po obci loupit a vraždit. V onu osudnou 
noc měl právě hostinský Jaroslav Tuška hostinec uza-
vřen a v kuchyni byli přítomni Ludvík Frajt z Olomouce-
Černovíra spolu s J. Sitou, dr. Tuškou ze Suchonic a šo-
férem, rovněž tam byl 1 parašutista. Co se tam všechno 
odehrálo, není známo, jelikož nikdo nemohl ven, poně-
vadž bylo po každém stříleno. Ráno, po 6. hodině, když 
esesáci a Vlasovci odjeli, byly na křižovatce u hostince 
nalezeny mrtvoly Jaroslava Tušky, hostinského, Jarosla-
va Mačáka, rolníka, bratří Jana a Františka Mačákových, 
Ludvíka Frajta z Olomouce-Černovíra, J. Sity z Olomou-
ce a J. Frajta z Přerova. Josefu Tuškovi, kterého Vlasovci 
hledali, se podařilo uprchnout.

Ale ani on se nedožil konce války. Dne 8. května 1945 
při příchodu Rudé armády se dal do jejích služeb jako 
spojka a když je vedl proti hnízdu německých kulometů, 
byl zastřelen. 

Zákřovský Žalov, plastika akad.
sochaře Vladimíra Navrátila, na-
cházející se na místě hromadné 
popravy v lese u Kyjanice.

Kříž u horní křižovatky, posta-
vený r. 1840. Před ním byl po-
staven po r. 1945 památník 
obětem 2. světové války.

Zákřov - pomník obětem zák-
řovské tragédie
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Velice oceňuji „Program univerzity třetího 
věku pro Přírodovědeckou fakultu UP v Olo-
mouci“.
Přednášky byly vysoce odborné a každá 
z přednášek měla svou hodnotu. Zvláště 
přednáška Ing. Pavla Havránka, CSc na 
téma „Má-li být planeta modrá, musí být 
zelená, s velmi užitečným doslovem „Za-
saďte strom“ je toho dokladem.
Pro mne to bylo téma velmi blízké, protože 
v Zemědělském družstvu Tršicko se sídlem 
v Tršicích, po roce 1994 Tršická zeměděl-
ská a.s., se již tato myšlenka naplňovala od 
roku 1987. Zasloužil se o to pan Petr Vy-
chodil se svými spolupracovníky. Do konce 
roku 2008 vysadili v katastru obcí Tršice, 
Lipňany, Zákřov,Vacanovice, Hostkovice, 
Suchonice, Přestavlky a Doloplazy celkem 
70 km  liniové zeleně (aleje, doprovodné 
porosty kolem vodních toků), 8 km biolo-
gických pásů o šíři 4 až 15 m, 12 remízků 
o výměře 0,2 až 1,5 ha.
Byly vysazeny i soliterní stromy.
Jsou to velmi výrazné hodnoty, mezi země-
dělskými družstvy a dalšími zemědělský-
mi podniky zcela ojedinělé, které výrazně 
ovlivňují životní prostředí v naší oblasti.  

Jsou nepřehlédnutelné ze všech příjezdo-
vých cest do Tršic. 
Náklady na výsadbu byly čerpány ze sta-
novených nákladových limitů a byly často 
upravovány ve prospěch nákladů na životní 
prostředí. Stromy a keře byly kupovány ve 
školkách v Bystřici pod Hostýnem, v Olo-
mouci, Mezicích a z vlastní výsadby v Tr-
šicích. Při výsadbě byla zároveň provede-
na ochrana proti zvěři drátěným pletivem 
a díly z umělé hmoty. Nutno také dodat, že 
výsadba zeleně se prováděla na pozemcích 
vlastníků půdy, se kterými byly záměry pro-
jednány a nevyskytly se žádné námitky.
Do roku 2009 došlo k poškození výsadby 
ani ne tak zvěří, jako lidmi. Bylo poškozeno 
kolem 1000 stromů, (hlavně zlomením vět-
ví a zlomením mladých stromků). Objevu-
jí se nepovolené skládky, pohozené láhve 
a jiné.
I přes tyto dílčí nedostatky je nutno říci, že 
výsadba zeleně v Tršické a.s. je příkladem 
starostlivosti o přírodu. Rozhodující podíl na 
této výsadbě má Ing. Petr Vychodil, který 
tímto zasluhuje plné uznání a poděkování.

Ing. František Kudela

Výsadba zeleně v Tršické zemědělské a.s.

Nepodložené zprávy o tom, že tršic-
ká přehrada by se mohla stát revírem pro 
sportovní rybáře,  se v Tršicích objevily 
možná už někdy na podzim. Příčina vzniku 
tohoto "zbožného přání" některých rybářů 
byla zřejmě ve výběrovém řízení na proná-
jem této vodní nádrže, kterou vyhlásila Ze-
mědělská vodohohospodářská správa Olo-
mouc. Do konkurzu, který probíhal na ZVHS 
Brno,  se přihlásilo několik zájemců. Mezi 
nimi například Místní organizace Českého 
rybářského svazu v Přerově. Přerovští spor-
tovní rybáři však ke své velké lítosti ve vý-
běrovém řízení neuspěli a tršickou přehradu 
dostal do pronájmu dosavadní její nájemce 
Rybářství Tovačov, které předložilo největ-
ší finanční nabídku za pronájem této vodní 
plochy. Rozhodnutí výběrové komise zna-
mená, že na tršické přehradě si sportovní 
rybáři opět na delší dobu  nezachytají. Ale-

spoň jasně se tak vyjádřil Jiří Zahradníček 
z Rybářství Tovačov, který sdělil: " 

Žádné mimořádné změny nechystám, ná-
drž se nasadí na 

jaro násadovou rybou a nic více. Bylo by 
velkou škodou pro lidi z okolí 

Tršic, kdyby tu krásnou přírodu mělo na-
rušit sportovní rybaření. Lidé by se 

chovali zde velmi nešetrně. Nechme ales-
poň někde pěkný kus přírody."

Do jaké míry leží na srdci vedení Rybář-
ství Tovačov krása tršické přírody a do jaké 
míry jejich vlastní ekonomické zájmy,  lze 
jen spekulovat.  Pravdou však je, že část 
sportovních rybářů se nechová jako přáte-
lé přírody a pohozené nedopalky cigaret, 
petláhve a další odpadky jsou na březích 
vodních ploch  častým pozůstatkem  jejich 
rybaření.

Miroslav Rozkošný

Na přehradě si rybáři nezachytají 
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Víte, že …

jakýmsi předělem mezi zimním časem 
a časem probouzející se přírody je ma-
sopustní období? Nebývá každý rok stej-
ně dlouhé. Jeho délka se určuje podle 
Velikonoc. Začíná vždy po Třech králích 
(6.ledna) a končívá v úterý (letos 16.2.) 
před Popeleční středou, po níž nastává 
40 denní předvelikonoční půst. Nejvý-
znamnějšími masopustními dny jsou Tuč-
ný čtvrtek, Taneční neděle, Masopustní 
pondělí a Maškarní úterý.Tomuto dni do-
minuje průvod masek a maškar. Zejména 
na severní Moravě se uchoval zvyk „vodě-
ní medvěda“  a symbolické pochovávání 
basy na ukončení zábav,  plesů, zabijaček 
a bujarého veselí.

I na naší škole dne 26.2. vypukl tradič-
ní masopustní karneval v rámci celoroč-
ního projektu „ Lidový rok“. Před desátou 
hodinou se třídy a chodby zaplnily rozto-
divnými bytostmi. Každý chtěl být nejza-
jímavější a nejlepší. Po úvodní řeči mohl 
nabitý masopustní program začít. Děti se 
samozřejmě nejvíce těšily na úvodní pro-
menádu v maskách spojenou se závěreč-
ným vyhodnocením nejpěknějších ma-
sek, aby se ostatním předvedly v celé své 
kráse. Porota složená z pedagogických 
pracovníků neměla jednoduché rozhodo-
vání, protože všechny masky byly něčím 
zajímavé a vybrat z každé třídy tři nej-
lepší nebylo jednoduché. Každá třída si 
musela připravit předem stanovený krát-
ký program související s Masopustem. 
Prvňáci se pochlubili svými vlastnoruč-
ně vyrobenými papírovými škraboškami, 
druháci si s chutí zatančili s medvědem, 
čtvrťáci předvedli mečový tanec a páťáci 
připravili pro všechny malé občerstvení. 
Nejpoutavější bylo pro děti pochovávání 
basy zahrané žáky 3. třídy. Následovaly 
zábavné, soutěživé hry a  rej masek, kde 
se děti nejvíce vydováděly. Žáci 4. roční-
ku zajistili reprodukovanou hudbu a stali 
se tak na chvíli ,,diskžokeji,‘‘ , kteří se 
snažili výběrem písniček uspokojit jak 
mladší, tak starší spolužáky. Dvě hodiny 
utekly jako voda, některé masky se re-
jem rozpadly, ale veselá nálada vydržela 
do samotného konce. Už se všichni těší-
me na příští rok.

Ilona Sedláčková, uč. ZŠ Tršice

Masopust na 1. stupni základní školy
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Nebojte se, nekuchtili jsme žáby, to by bylo 
proti našim ochranářským zájmům – ale přes-
to byla naše Základní škola Tršice v posledním 
březnovém týdnu plná žab. Všude na chodbách  
od pondělí do pátku přibývaly nejrůznější podo-
by těchto obojživelníků, tak jak je žáci se svými 
učiteli tvořili v jednotlivých hodinách.

Ani jsme nevěřili, co všechno se dá přes žáby 
dokázat. Přírodopis je jasný – žáci se podívali na 
filmy o vývoji a životě ropuch, skokanů, rosniček 
a jiné podobné „havěti“. Vytvořili také nástěnné 
obrazy s tímto námětem. A už v předstihu ab-
solvovali zajímavé besedy o obojživelných chrá-
něných živočiších. V chemie se poučili o složení 
a účincích jedu některých druhů.

V cizích jazycích vyhledávali ve slovnících nej-
různější výrazy, které nějak souvisejí se žábami 
a výsledkem byly zajímavé myšlenkové mapy. 
A kde jinde než v češtině si mohli zabásnit, po-
hrát si s žabími kaligramy, pětilístky, křížovka-
mi, dokreslovačkami.

Zkrátka nepřišla ani historie. Vždyť vlastně 
celá akce vznikla jako reakce na naši dominan-
tu Tršic – sochu žáby, která „hlídá“ celé Tršice 
a tím pádem i naši školu. Někteří se pokoušeli 
velice zdařile psát nové pověsti o Tršicích, ve 
kterých je žába hlavní hrdinkou, jiní zase pátrali 
po životopisných datech Jiřího Žabky z Limber-
ka, za jehož panství se žába dostala do našeho 
znaku.

V letošním školním roce jsme se rozhodli za-
pojit do celorepublikové akce Noc s Anderse-
nem. Tato akce je věnována těm dětem, které 
i v dnešním přetechnizovaném světě mají zájem 
o četbu a najdou si čas na pohádky. Noc bývá 
spojena s přespáním mezi knihami v knihov-
nách, popřípadě ve školách.

Tuto možnost jsme nabídli žákům naší V. 
a VI. třídy.  Sešlo se nám celkem 17 žáků, kte-
ří byli ochotni i po vyučování v pátek strávit 
čas ve škole. Sraz jsme si dali v 6 hodin večer. 
Už ubytování ve škole bylo docela dobrodruž-
né- tělocvična se změnila na ložnici a učeb-
na hudební výchovy byla jídelnou. Když jsme 
si rozložili naše „postýlky“, vyrazili jsme do 
knihovny, kde na nás čekala paní knihovnice. 
Povídali jsme si nejen o celé akci, Andersenovi 
a knihách, čas vyšel i na řešení pohádkového 
kvízu, četbu pohádky a předání dárků. Ven-
ku zatím nastal večer a my si museli připravit 
večeři. Po večeři jsme ve skupinkách vytvo-
řili pohádkový strom, myšlenkovou mapu po-
hádek, poslouchali jsme pohádky a hráli hry. 
Také jsme vyhledávali informace na internetu, 
řešili soutěžní úkoly. Nejnapínavější částí celé 
noci byla asi noční cesta odvahy, kdy jsme jen 
s baterkou v ruce hledali každý sám tajemné 
pohádkové dveře, za kterými se každý musel 
podepsat, abychom všichni získali zasloužený 
poklad. Pak už uložení ke spánku, pohádka na 
dobrou noc a spát. Jenže,…..Bděli jsme sko-
ro do rána, někteří z nás toho moc nenaspali. 
Ráno ale zazvonil zvonec a pohádky byl …..tedy 
zvonil budík a my v sobotu ráno odcházeli z po-
hádek domů do reálného světa.

A co na tento zážitek říkali přímí účastníci?

Noc s Andersenem se mi moc líbila. Ubytovali 
jsme se a pak hned jsme šli do knihovny. Tam 
jsme hráli soutěž, kdo uhádne nejvíc pohádek. 
Taky jsme dostali pití a čokoládovou tyčinku. Ve 
škole jsme pak dělali večeři, hráli hry, malova-
li, soutěžili. Nejvíc se mi líbila stezka odvahy. Ve 
škole byla tma a my šli jen s baterkami. Za od-
měnu jsme dostali čokoládová kuřátka a  záku-
sek. Pak jsme šli spát, ráno jsme se sbalili a šli 
domů s diplomem.

Já si to dost užila, byla tam sranda, spali jsme 
ve spacácích v tělocvičně. Chtěla bych to zažít 
ještě jednou, možná i víckrát.

Bylo to tam super, hráli jsme různé hry, byla 
stezka odvahy.

Spaní ve škole bylo super! Zažili jsme skvělý 
program!                    Lenka Brlíková, ZŠ Tršice

Noc s ANDERSENEM

„ Žáby stokrát jinak“
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V zeměpise vznikaly mapky sledující výskyt 
nejrůznějších druhů žab na světě nebo map-
ky zachycující místní jména s žábou v názvu. 
I v matematice se dali vymyslet početní příkla-
dy, ve kterých se vyskytovala žabí vajíčka nebo 
délka žabího skoku. A když skoky, tak pořádné – 
jako v tělocviku. Tady se soutěžilo o diplom nej-
lepšího žabáka třídy. A že musel dokázat víc než 
obyčejná žába – trefit se do koše, proběhnout 
slalom mezi medicimbaly, ovládat florbal a ská-
kat do dálky.

Během hodin hudební výchovy se zpívaly pís-
ničky o žabách a napodobovaly žabí písně a skře-
ky.

A co zajímavých podob žab, žabek, žabiček 
vzniklo ve výtvarné a pracovní výchově!!!!Po-
sloužily nejrůznější materiály – papír, lepenka, 
plech, modelovací hmota. A škola se zaplnila 
nápaditými portréty žabích krasavců a krasavic, 
které sledují shovívavě  hemžení školáků o pře-
stávkách. Z některých nástěnek jukají krásné 
origami žab a doplňují je plechové žabí princez-

ny a magnetky na lednici jako umělecké podoby 
žabáků. Největší žába visí u deváťáků, aby tak 
trochu z potřebného nadhledu měla pod kontro-
lou jejich případné prohřešky a průšvihy. Však si 
ji taky samy vyrobily ( byly to samé holky). Klu-
kovský žabák má velkou kulatou děravou hubu 
a může sloužit jako atrakce.

A proč vlastně žabí týden proběhl? Trend 
v moderním pojetí vyučování klade důraz na pro-
pojování jednotlivých předmětů navzájem. Může 
k tomu posloužit jedno téma ( v našem přípa-
dě žába), na které se pokoušíme nahlížet přes 
ostatní vyučovací předměty a svoje získané vě-
domosti užitečně propojovat. Je snaha zařazovat 
nejrůznější zajímavé aktivity, které žáky baví 
a zároveň při nich mohou uplatňovat požadované 
kompetence. Učí se spolupracovat a komuniko-
vat, slušně a asertivně prosadit svůj názor. Řeší 
samostatně problémy a pokoušejí se objektivně 
hodnotit ostatní.  Doufejme, že si i něco zapama-
tují a odnesou do praktického života. 

Ať žijí žáby!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inez Šindlerová

Dne 20. března proběhlo v sále Radnice již tradiční „Ví-
tání jara“.
I letos jsme se zde sešli, abychom přivítali jaro a to milým 
vystoupením dětí z mateřské školy v Suchonicích a žáků 
I. stupně základní školy v Tršicích. Opět se k nám letos 
přidali se svými nápady ve velikonočních dílnách zahrád-

káři z Tršic. 
Poté jsme, jako 
k a ž do r o č ně , 
odnesli More-
nu, zimu (kterou letos vyrobili žáci z páté třídy)  k Olešnici, 
kde jsme ji zapálili a utopili.

Děkuji vyučujícím, kteří s dětmi připravili a předvedli pro-
gram a zahrádkářům za pomoc při velikonočních dílnách.

Milan Mahdal 
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Před třemi roky 2. ledna 2007 zemřel ve 
věku pětaosmdesáti let hudební skladatel 
Mojmír Zedník. Na tohoto rodáka z Velké Bys-
třice vzpomíná řada přátel a známých. Třeba 
v Liboši, kde ve válečném  roce 1942 začal 
působit jako výpomocný učitel. Po krátkém 
učitelování v místní škole se však s vesnicí 
musel rozloučit. V dubnu roku 1943 byl za-
řazen do prvního transportu učitelů z Olo-
moucka,  povolaných k nuceným pracím do 
Německa.  Při práci v cihelně v Bad Muscau  
musel vyměnit housle za krumpáč a lopatu, 
ale ještě horší práce ho později čekala. "Po-
slední půlrok kopání zákopů u řeky Odry, to b 
yl snad nejhorší prožitek v životě," vzpomí-
nal Zedník ještě víc než po šedesáti letech. 
Po válce jako mladý učitel dostal za úkol ob-
novit českou školu v Hlubočkách. Odtud byl 
povolán na školu v Dolanech a krátce působil 
také v Třinci. V prvních poválečných létech  si 
studiem na pedagogické fakultě dokončil hu-
dební vzdělání. Poté jako učitel základní školy 
a později jako profesor na Pedagogické škole 
působil v Krnově, kde  napsal své první  kon-
certní skladby pro dechový orchestr. V roce 
1961 byl povolán na katedru hudební výcho-
vy olomoucké univerzity a jako pedagog zde 
pracoval až do odchodu do důchodu. Ani jako 
důchodce však nezahálel. Ještě ve vysokém 
věku byl  členem  odborných komisí různých 
festivalů dechových hudeb a v této své funkci  
zanechal  mezi posluchači  a  pořadateli hodně 
přátel a známých.   

Na hudebního skladatele Mojmíra Zední-
ka dodnes vzpomíná také několik pamětníků  
ve Vacanovicích. Jejich vzpomínky jsou však 
mnohem starší. Pochází až ze srpna válečné-
ho roku 1940, kdy student Mojmír Zedník ab-
solvovoval povin-
nou praxi u rolníka 
Josefa Němce ve 
Vacanovicích č. 13. 
O tomto jeho poby-
tu svědčí fotografie 
pořízená švagrovou 
hospodáře Josefa 
Němce, paní Jiřinou 
Němcovou z Pros-
tějova. Na snímku 
zleva je Josef Heitl, 
později známý jako 
funkcionář OV KSČ 
v Přerově, jeho 

manželka Anna, s kytarou kamarád Mojmíra 
Zedníka, dále Františka Machačová z Nele-
šovic a úplně vpravo Mojmír Zedník. Pes na 
snímku je Baryn majitele Josefa Němce. 

Mojmír Zedník po více než šedesáti letech 
vzpomínal na dny prožité ve Vacanovicích jako 
na nezapomenutelné. Rád proto přijal nabídku 
návštěvy Vacanovic od Miroslava Němce u je-
hož otce jako student před víc než šedesáti 
lety pracoval. Ta se poprve uskutečnila v roce 
2001. Pro Mojmíra Zedníka byla tato návštěva  
velmi příjemným zážitkem, poněvadž vedle 
vzpomínek na mladá léta jej s hostitelem Mi-
roslavem Němcem a jeho manželkou spojo-
vala láska k dechové hudbě. Nejen  láska, ale 
svého přítele Miroslava Němce také považoval  
za znalce lidovek a jejich hudebních úprav. 
Proto v dopise do Vacanovic ze dne 15. prosin-
ce  2001 píše osmdes&aa cute;tiletý hudebník 
a skladatel: "Příští rok se do Vacanovic zase 
podívám, ale musí být teplo a slunečno." V té 
době  Zedník již deset let trpěl oční chorobou, 
která mu v konečném stádiu nemoci  nedovo-
lovala číst ani psát noty. "Píšu po paměti, ale 
nepřečtu to, omluv proto nějaké ty škrában-
ce," napsal Zedník v dopise Miroslavu  Něm-
covi. Přes pokročilý věk a oční chorobu byl 
Mojmír Zedník stále natolik aktivní, že plnění 
úkolů, které by ještě  rád zvládl, ani  nestíhal. 
Pracoval na úpravách skladeb pro dětský sbor, 
připravoval své skladby do vydání v tisku a na 
hudební nosiče, konzultoval diplomové práce 
se studenty a účastnil se společenských akcí 
jako byla oslava čtyřiceti let trvání orchestru 
v Krnově. Vedle toho mu na srdci leželo zdraví 
rodiny: "Mám starosti s dcerou, která je po 
mozkové mrtvici", a dále v návaznosti na své 
četné aktivity v dopise  pokračoval: "Navíc už 
začíná jaro, práce na chalupě atd", svěřuje se 
téměř jednaosmdesátiletý Zedník. Přitom ani 
ve vysokém věku nepřestával sledovat situaci 
v zemi a do nastávajícího roku 2002 přál přá-
telům ve Vacanovicích kromě zdraví, bohaté-
ho Ježíška, klidu a spokojenosti,  také dob-
ré nervy, trpělivost a sílu prožít další ; roky. 
Všem pak, a zřejmě nejvíce politikům,  pře-
je: " Kéž by se všichni  v současné politické 

a ekonomické situ-
aci řídili starou prů-
povídkou, aby nás 
Pán Bůh při zdra-
vém rozumu zacho-
vati ráčil."  Hudeb-
ní skladatel Mojmír 
Zedník  zanechal 
po sobě více než ti-
sícovku skladeb ur-
čených  především 
přátelům koncertní 
dechové hudby.   

Miroslav Rozkošný

Na hudebního skladatele
MOJMÍRA ZEDNÍKA
(1921 - 2007)
vzpomínají ve Vacanovicích
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Tršické čarodějnice a TJ Tršice
Vás zvou na

na tršickém zámku

30. dubna 2010
kde na vás čeká:

od 19.00 hod.  ve 20.00 hod.
 zápis   pravá čarodějnická
 zkouška odvahy  hranice
 výlet do historického  opékání kabanosu
 sklepení zámku  
 ochutnávka lektvarů ve 21.00 hod.
 let na koštěti   přehl ídka čarodějnic
 j iné strašidelné discipl íny  a jej ich vozidel

Občerstvení zajištěno

Tršický zpravodaj vydává: Obec Tršice

redakční rada: 

Mgr. M.Mahdal, J.Březovský, M.Polák 

Vydávání povoleno:  Ministerstvem kultury ČR, 

reg.č. MK ČR E 12519

Kulturní komise při OÚ Tršice

Vás zve na
 

VÝLET( pěšky i na kole) 

O POHÁR
KUNHUTY TRŠICKÉ

za poznáním našeho okolí

V SOBOTU 8. KVĚTNA 2010

Start v kulturním areálu zámku
(u altánku)

Od 14.00 hod do 15.00 hod

Trasa:   • 4 km    • 8 km    • 12 km


