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INFORMACE OBECNÍHO Ú�ADU  
���������������������������������������������
Vymetání komín� 
Obecní ú�ad oznamuje ob�an�m, kte�í si letos objednali vymetání komín� v domácnos-

tech, že termín je zatím v jednání. Všichni p�ihlášení budou o p�esném termínu seznámeni v letá�ku, 
který obdrží v p�edstihu do poštovní schránky.  P�íjem p�ihlášek je již ukon�en. 
P�esný termín prací bude zve�ejn�n i na www.trsice.cz 

����������������������������������������������������
Do 29.dubna 2009 (vždy pond�lí a st�eda 8-12 a 13-17 hodin) se vybírá na OÚ v Tršicích popla-
tek za vodné a za užívání kanalizace za rok 2008 a za psy na rok 2009 od ob�an�, bydlících 
v místní �ásti Tršice. 
��

Cena vody z obecního vodovodu je  20,- K� za 1 m3. Norma spot�eby vody z jiného zdroje je stanovena dle 
vyhlášky �.428/2001 Sb, cena je stanovena 7,- K�/m3. Ceny stanovilo Zastupitelstvo  obce Tršice na 11. 
zasedaní dne 12.12.2007. Sazba poplatku za psa je stanovena Obecn� závaznou vyhláškou obce Tršice 
�.1/2008 

����������������������������������������������������
Dne  25.dubna 2009 prob�hne v svoz velkoobjemových a nebezpe�ných odpad�. Bližší informace 
byly doru�eny formou letá�ku do každé domácnosti. 

����������������������������������������������������
Uzáv�rka p�ísp�vk� do dalšího �ísla Tršického zpravodaje je 10. 5. 2009 

��������������������������������������������������� 
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VAROVÁNÍ P�ED VYPALOVÁNÍM TRÁVY 
P�išlo jaro, a tak ob�any varujeme p�ed vypalováním starých suchých porost� ... 

 
 
Teplé jarní po�así p�ináší zvýšené riziko vzniku požáru. Pozor na nebezpe�í p�i pálení odpadu – 
jen za posledních t�ináct let požáry zp�sobené neopatrností p�i zakládání oh�� a vypalování trávy 
zp�sobily v Olomouckém kraji smrt 4 lidí.  
Do naší zem� kone�n� p�išlo jaro a s ním i zvýšené riziko typicky jarních požár�, zp�sobených 
neopatrností p�i spalování odpad� na zahrádkách nebo v lesích. Hasi�i varují zejména p�ed tradi�-
ním nešvarem, kterým je vypalování starého suchého porostu (trávy), což je �innost velmi nebez-
pe�ná a ze zákona zakázaná. Bohužel se s ní setkáváme každý rok.  
Ud�lalo se nám krásn� a teplé jarní po�así lidi ur�it� vyláká k pálení biologického odpadu (zbytky 
staré strávy, listí, v�tve, klestí). Tyto �innosti s sebou p�ináší i zvýšený po�et zbyte�ných výjezd� 
hasi��, protože ob�ané pálení klestí a odpad� nenahlásí.  
Málokdo si uv�domuje, že tyto aktivity p�ímo ohrožují lidské životy! I zdánliv� tak bezpe�ná �innost 
jako je spalování shrabaných porost� m�že mít neblahé následky. Ohe� se v otev�eném prostoru 
m�že velice snadno vymknout kontrole, nap�. p�i silném v�tru, a zp�sobit nejenom ohrožení života 
a zna�né škody na majetku, ale také závažné ekologické následky, nap�. v podob� ztráty �ásti lesa 
�i úhynu živo�ich�. Sta�í jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.  
Pamatujte, že vypalování porost� je podle zákona o požární ochran� striktn� zakázáno. Jak pro 
fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porost� podle zákona 
133/1985 Sb., o požární ochran�. Porušení tohoto zákazu m�že být p�í�inou vzniku požáru 
s velkými škodami na majetku �i ohrožení zdraví nebo život� ob�an�. Za p�estupek na tomto úse-
ku lze uložit fyzické osob� pokutu do výše 25 000 K�, právnické osob� nebo podnikající fyzické 
osob� provozující �innost bez zvýšeného požárního nebezpe�í pokutu do výše 250 000 K�, práv-
nické osob� nebo podnikající fyzické osob� provozující �innost se zvýšeným požárním nebezpe-
�ím pokutu do výše 500 000 K�. 
Zákon o požární ochran� hovo�í jasn�: fyzické osoby, ale také právnické �i podnikající fyzické 
osoby jsou p�i spalování ho�lavých látek na volném prostranství povinny u�init odpovídající opat�e-
ní proti vzniku a ší�ení požáru. Jinak �e�eno, zabezpe�it vše tak, aby se spalování nevymklo kont-
role a nevznikl z n�j požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé 
spalování ho�lavých látek na volném prostranství, v�etn� p�ijatých protipožárních opat�ení, p�edem 
oznámit územn� p�íslušnému hasi�skému záchrannému sboru kraje. P�i nespln�ní této povinnosti 
m�že být právnické osob� nebo podnikající fyzické osob� ud�lena pokuta až do výše 500 000 K�. 
HZS kraje pak má p�i nahlášení pálení pravomoc na�ídit p�ijetí dalších podmínek pro bezpe�nost 
spalování, �i spalování zcela zakázat.  
 
Pálení klestu je t�eba nahlásit na opera�ní st�edisko Hasi�ského záchranného sboru Olomouckého 
kraje, a to:  
- pálení v okrese Olomouc,– KOPIS OLOMOUC 950 770 010 nebo el. adresa opis@olk.izscr.cz  
   V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu   
   (nej�ast�ji mobilní telefon), a dále  
- dbát pokyn� opera�ního d�stojníka hasi�ského záchranného sboru,  
- p�i náhlém zhoršení po�así – silném v�tru – je nutné pálení p�erušit, ohe� uhasit,  



 3 

- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejmén� 1 m, kde budou odstran�ny ho�lavé materiály 
  až na minerální p�du,  
- místo spalování je nutno zabezpe�it dostate�ným množstvím hasebních látek,  
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohn�,  
- místo pálení po dobu 5 dn� nebo do vydatného dešt� pravideln� kontrolovat,  
- p�íjezdové cesty vedoucí k míst�m spalování nesmí být zataraseny,  
- spalování se m�že provád�t pouze v bezpe�né vzdálenosti od objekt�,  
- plošné vypalování porost� je zakázáno.  
 
I pro ob�any platí, že spalování ho�lavých látek na volném prostranství (nap�. listí nebo shrabané 
trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení v�tšího množství materiálu) je vhodné p�edem ohlásit 
Hasi�skému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Pokyny platí stejné jako pro podnikatele.  
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasi�i pak zbyte�n� vyjížd�jí k domn�lým po-
žár�m. K takovéto události došlo, v pátek 3. dubna 2009 v 10:19 hodin, kdy byl nahlášen na ope-
ra�ní st�edisko Hasi�ského záchranného sboru Olomouckého kraje požár statku v �elechovicích 
na Hané. Na místo vyrazily 3 jednotky hasi��, které po p�íjezdu zjistily, že n�kdo spaluje haluze na 
hromad� na volném prostranství a u ohn� není nikdo p�ítomen. Hasi�i ohništ� zalili vodou a vrátili 
se zp�t na základnu. Požár nezp�sobil sice žádnou škodu, ale v tomto p�ípad� šlo o zcela zbyte�-
ný výjezd hasi��.  
Budiž varováním, že m�síc duben dlouhodob� pat�í mezi m�síce, kdy ho�í nej�ast�ji, v dubnu do-
konce vzniká nejvíce lesních požár� z celého roku. Velmi však záleží na po�así.  
 
 
                                                                                                                                  JSDH Tršice 
 

 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE 
 

Jak jsme potkali Tutanchamóna 
  
V úterý 17.3. nastupujeme do autobusu – my osmáci - a berem s sebou i šes�áky. A samoz�ejm� 
pr�vodce – paní u�itelky Radku Zborníkovou a Inez Šindlerovou. V Doloplazích doplníme prázdná 
sedadla našimi dalšími spolužáky a expedice Tutanchamón m�že za�ít. Abychom b�hem výpravy 
nezahynuli hlady, stavujeme se v motorestu a zásobíme se pitím i jídlem.     
Dojíždíme v klidu a pohod� do Brna -  není to sice p�ímo Afrika, ale Tutanchamóna tam najdem. 
�eká jenom na nás. I se svými unikátními poklady, které pro sv�t vykopal umanutý archeolog Ho-
ward Carter s finan�ní pomocí bohatého mecenáše lorda Carnavona. Kolik pochybností musel 
Howard vyslechnout, než došel cíle! „ Howarde, vy p�ipitomn�lý archeologu, vždy� tu nic není. Je-
nom utrácíte moje peníze!“  S tím v�tším zadostiu�in�ním pak psal archeolog svému mecenáši:“  
Pane, našli jsme, co jsme hledali. Tutanchámovu hrobku a ješt� neporušenou....“ Tohle stalo 
v roce 1922. 
A my jsme m�li jedine�nou p�íležitost všechny ty poklady uvid�t, postát u Tutanchamónovy mumie, 
obdivovat kilogramy zlata na poh�ebních p�edm�tech, závid�t namalovaným Egyp�ankám nádher-
né šperky, uv�domit si, kolik zví�at bylo v Egypt� posvátných........... 
Taky už víme, co je to sarkofág,, že se vnit�nosti faraón� ukládaly do kanop, k �emu pot�eboval 
mrtvý faraón v hrobce modely lodí a která byla údajn� nejkrásn�jší žena na sv�t� v dob� vlády 18. 
dynastie. 
Expedice dopadla dob�e – hlady a žízní  „na poušti“ nikdo neum�el, s dobrou náladou a s novými 
v�domostmi ( jak doufají naši u�itelé) jsme dorazili dom�. 
Ve škole jsme pak �etli z egyptských bájí, ve výtvarné výchov� modelovali sfingu a malovali egypt-
ské postavy a v pracovních �innostech se pokoušeli na plátno kreslit egyptské motivy. 

  
                         Inez Šindlerová a žáci 8. t�ídy 
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Oznámení 
 
Základní škola Tršice, okres Olomouc, p�ísp�vková organizace  p�ijme do pracovního pom�ru 
s nástupem od zá�í 2009 u�itele 1. stupn� a u�itele 2. stupn� (nejlépe s aprobací F, Ch, P�). 
V p�ípad� zájmu kontaktujte vedení školy – tel.585957135, e-mail : ZSTrsice@seznam.cz 
 
 
 
Informace ze školní jídelny 
 
Dnes bych vám cht�la p�iblížit, jak probíhá stravování ve školní jídeln�, podle jakých zásad se vy-
tvá�í jídelní�ek a jak funguje hospoda�ení s finan�ními prost�edky od rodi�� d�tí. 
Stravné d�tí je vypo�ítáno z finan�ních normativ� v jednotlivých kategoriích, rozmezí t�chto nor-
mativ� je ur�eno ve Vyhlášce o školním stravování �.107/2005 Sb. 
Naše jídelna se pohybuje v mezích této normy, ob�d a 2 sva�iny pro d�ti v MŠ stojí 27,50 K�, 
ob�d pro d�ti od 7 do 10 let je za 18,50 K�, od 11 do 14 let 22,- K� a nad 15 let 25,- K�. 
Tyto �ástky se rovnají hodnot� potravin, ze kterých jsou jídla p�ipravena. 
Není možné p�ipravit jídlo práv� v této hodnot�, jeden den je ob�d levn�jší, jindy zase dražší, než 
je finan�ní norma. Hospoda�ení s t�mito prost�edky spo�ívá v tom, že bilance ke konci školního 
roku i roku kalendá�ního se musí blížit k nule. 
To znamená, že prost�edky, které rodi�e vložili do stravování, dít� b�hem školního, respektive ka-
lendá�ního roku projí. Tyto finance jdou samoz�ejm� pouze na potraviny, není možné n�kde ušet�it 
a finance použít na n�co jiného. 
N�kdy slýchávám ná�ky na skladbu jídelní�ku hlavn� od dosp�lých strávník�, že by mohly být �as-
t�ji �ízky nebo sví�ková, že máme po�ád ryby a lušt�niny atd. 
Jídelní�ek sestavujeme podle zásad zdravé výživy, musíme se �ídit Vyhláškou o školním stravová-
ní 
Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo tzv. spot�ební koš, podle kterého se vypo�ítává spot�eba 
sledovaných potravin, tj. ryb, masa, lušt�nin, mléka, mlé�ných výrobk�, ovoce, zeleniny, brambor, 
tuk� a cukr�. 
Pln�ní t�chto limit� je pro školní jídelny závazné. 
Hodnoty spot�ebního koše ur�ují spot�ebu pro d�ti a protože naší hlavní �inností je školní stravo-
vání, snažíme se p�ipravovat taková jídla, která jsou v souladu se zdravou výživou a pln�ním spo-
t�ebního koše. 
Co se týká samotného výdeje ob�d�, d�ti si samy nalévají polévku, ty menší s pomocí paní u�itel-
ky, další jídlo dostanou u okénka, saláty nebo kompoty si berou samy u stolku, kde je jim nabízeno 
i pití. 
Zkoušeli jsme d�tem nabídnout z více druh� nápoj�, tj. teplý �aj, studený nápoj a mléko. Vzhledem 
k tomu, že �aj i mléko jsme vylévali tém�� netknuté, z�stali jsme u studených nápoj�. 
Dvakrát v týdnu nabízíme výb�r ze dvou jídel, který využívají hlavn� dosp�lí strávníci. 
Každý strávník dostane na talí� porci, která odpovídá jeho kategorii. Gramáž porcí je ur�ena nor-
mami pro školní stravování. 
Školní jídelna je otev�ena i zájemc�m zven�í, pokud máte chu� vyzkoušet naši stravu, p�ij�te nebo 
zavolejte, vše vám ráda vysv�tlím. Cena ob�da pro d�chodce je 51,- K�, pro ostatní dosp�lé 53,- 
K�. 
 
                                                                 Iveta Šev�íková, vedoucí školní jídelny 
 
Tel: 585 957 164 
e-mail: sjtrsice@seznam.cz 
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Týden ochrany p�írody ve školní družin� 
 
I ve školní družin� se zabýváme pravideln� projekty. A sám m�síc b�ezen byl pro projekt jako stvo-
�ený, dlouho jsme tedy neotáleli a v týdnu 23.3.-27.3.2009 jsme využili po�así a zahájili jsme tý-
denní projekt. Jeho cílem bylo hlavn� zapojit d�ti do aktivit sm��ujících k ochran� p�írody a pro-
hloubit tím jejich poznatky. Jelikož byl projekt týdenní, zabývali jsme se každý den n��ím jiným. 
Pond�lí byl den p�evážn� seznamovací. Poznávali jsme zví�ata na obrázcích, p�i�azovali jsme sto-
py ke zví�at�m, ukázali si jak má a nemá les vypadat, poznávali plody strom�, mluvili jsme i o t�í-
d�ní odpadu a recyklaci, �ekalo nás spoustu pracovních list� a her. Úterý bylo odpo�inkové a d�ti 
malovaly zví�ata, ktera si samy vybraly. Ur�it� to nebylo pro n�které nic lehkého, ale nakonec to 
všichni zvládli a výkresy krásných zví�at nám už visí na nást�nce. Po�así nám sice moc nep�álo, 
ale i p�esto jsme ve st�edu vyrazili do okolí školy. Nasadili jsme rukavice a pustili se do jarního úkli-
du v okolí školy. Poté následovalo dlouhodob� o�ekávané vylévání zví�ecích stop sádrou. D�ti se 
na tuhle �innost t�šily snad ze všeho nejvíc, samy si zkusily jak namíchat sádru, vybraly si stopy a 
pak jen netrp�liv� kontrolovaly, kdy sádra ztuhne. B�hem tvrdnutí sádry nás ješt� �ekala frotáž 
k�ry stromu a na záv�r dne zábavná hra. Ve �tvrtek jsme celý den v�novali d�slednému t�íd�ní 
odpadu v družin� a odpoledne jsme se pustili do výroby pta�ích krmítek ve skupinách. Krmítka 
jsme vyráb�li z PET lahví, kokosu a ze d�eva. Všechna krmítka se povedla a brzy bude možné, je 
vid�t v okolí školy. Týden utekl jako voda a byl pátek, den kdy jsme se s projektem lou�ili. Tento 
den jsme tedy v�novali p�evážn� obrazovému ztvárn�ní projektu. Lepili jsme tedy fotky, pracovní 
listy, namalované stopy a spoustu jiných pot�ebných materiál� na papír, který bude n�jakou dobu 
zdobit st�ny naší školy. A jaké bylo to hodnocení? P�evážn� kladné, d�tem se �innosti líbily, vždy 
se t�šily na následující den a práv� proto se projekt� nevzdáme a již v pr�b�hu dubna nás �eká 
další.     
          Vychovatelka ŠD 

 
 
 

VÍTÁNÍ JARA, VELIKONOCE 2009 
 
   Letošní zima jako by se stále necht�la vzdát své vlády. Byla nekone�ná a a� jsme se na jaro 
t�šili sebevíc, nep�icházela. 
   Proto jsme se rozhodli, že se na jaro musíme p�ipravit a �ádn� ho p�ivítat.  
   Tak jsme také u�inili, a to 28. b�ezna 2009, vzhledem ke stále zimnímu po�así, v sále 
Radnice.  
    Termín byl zám�rn� zvolen, aby byl nejblíže ke Smrtné ned�li, která v minulosti byla dnem, kdy 
se vynášela smrtka/zima/ a zárove� d�v�ata chodila s jedli�kou, jež naopak symbolizovala jaro. 
Místo ned�le jsme zvolili sobotu, protože v ned�li v mnohých rodinách chodí práv� d�v�ata kole-
dovat s jedli�kou.     
   Vítání jara zahájily d�ti z Mate�ské školy Suchonice svým milým jarním vystoupením. Další �ást 
odpoledne pat�ila žák�m I. stupn� Základní školy Tršice a jejich programu.  
   B�hem celého odpoledne si mohli rodi�e s d�tmi vyráb�t, malovat a tvo�it velikono�ní výzdobu a 
r�zné p�edm�ty s jarními nám�ty, tentokrát ve spolupráci se zahrádká�i, kte�í organizovali veliko-
no�ní dílny. 
 Dále nám u�ni z u�ilišt� ve Velkém Újezd� p�edvád�li velikono�ní výzdobu, kterou jsme si mohli 
zakoupit.  
   Zhruba v 15 hodin jsme se všichni vydali s d�tmi spolu s figurínou smrtky, která symbolizovala 
zimu, k Olešnici, abychom smrtku vynesli a utopili a takto ukon�ili letošní zimu. 
   Nevím, jak je to možné, ale následující týden skute�n� zimu a sychravé po�así vyst�ídalo letní 
po�así.  
  Celá akce se nesla ve znamení a p�iblížení nejen jara, ale i lidových zvyk�, které byly, 
 a by� v jiné podob�, jsou stále sou�ástí našeho života. A tak jsme si p�ipomn�li a zopakovali jarní 
básni�ky, písni�ky, vynášení smrtky �i Moreny, vyráb�ní velikono�ních ozdob, �i chození 
s jedli�kou 
   O samotné p�ivítání jara se postarala n�která d�v�ata následující den, když chodila po vesnici 
s jedli�kou /symbolem jara/. 
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D�kuji touto cestou paním u�itelkám ze základní školy v Tršicích a mate�ské školy v Su-
chonicích, které s d�tmi jednotlivá pásma a projekty p�ipravily a nacvi�ily, d�kuji také tršic-
kým zahrádká��m, kte�í p�ichystali a realizovali velikono�ní dílny, dále �len�m kulturní ko-
mise za nachystání sálu a p�ipravení ob�erstvení, a všem dalším, kte�í svou prací p�isp�li 
k vytvo�ení jarní nálady. 
 
                                                                 M. Mahdal 

 

 
 

________________________________________________ 
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AMERI�TÍ STUDENTI V TRŠICÍCH 
 
O velikono�ních svátcích naši obec navštívila skupina amerických student� se svými pedagogy, 
kte�í cestovali po Evrop� za památkami holocaustu. 
Navštívili místa jako jsou Muzeum holocaustu v Berlín�, Židovské m�sto v Praze, Terezín, Lidice, 
Krakov, Osv�tim  a také Tršice, Zák�ov a Kyjanici. 
Místa v našem okolí byla zvolena zám�rn�, protože studenti pracovali s Deníkem Otty Wolfa, který 
p�e�etli, a cht�li se seznámit s popisovanými místy. 
A tak ve Velikono�ní pond�lí procházeli Tršicemi, Zák�ovem a okolím, aby na vlastní o�i vid�li, kde 
se rodina Wolfova schovávala, kde se odehrával d�j knihy, kterou p�e�etli. 
Na jejich cest� je provázeli pam�tníci pan RNDr Karel B�ezina a paní Zde	ka Calábková, kte�í 
odpovídali na jejich dotazy a up�es�ovali tak jednotlivé informace. 
Celý sváte�ní den se nesl ve znamení skute�ného zájmu o tuto historii (v této souvislosti mne na-
padá, kolik sou�asných obyvatel Tršic a okolí tuto historii, natož tak místa ukrývání, zná), která 
naši obec proslavila, i když doba a okolnosti úkrytu rodiny Wolfových byly ve své dob� ur�it� dra-
matické a jsou dodnes zast�eny jednotlivými záhadami a nezodpov�zenými otázkami. 
Z Tršic se studenti vypravili také na Zák�ov a posléze na Kyjanici, kde se podrobn�ji seznámili 
s událostmi Zák�ovské tragédie v dubnu 1945. 
Možná n�koho napadne otázka pro� se zajímat o holocaust po šedesáti letech, když sou�asná 
doba má svých problém� dost. Snad práv� proto je d�ležité p�ipomínat, co lidé v nedávné minulos-
ti „dokázali“, protože d�jiny se sice nikdy neopakují, ale lze se z nich pou�it. 
 

M. Mahdal  
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DENÍK OTTY WOLFA 
( …pokra�ování z minulého �ísla TZ) 

 
10. srpna 1942, pond�lí 8. týden  

V 1/2 5 h jdeme pro vodu a v 7 h snídáme chléb a kávu. Tatu bolí v k�íži a máma ho maže. 
V poledne je kmínová polévka a šlíšky a bramb. knedle. Byly výborné. Tatínek si odpoledne 
vyh�ívá na slunci záda a d�lá mu to velmi dob�e. Je však skrz propocený. P�jde dnes s 
námi pro potraviny. Ve�e�íme chléb s masem. O 1/2 11 h jdeme já, tata a Lici pro potraviny. 
Na místo, kde jsou potraviny, se n�kdo vykadil, a jsme celí od hoven, Licka ruce a já ruce i 
nohy celé od hoven. Kabele a ruksak též. Vykadil se tam Josef Kotlaba. Šli jsme zp�t a 
umýváme ruce a kabele. S tatínkem jsem natrhal pár rábek. Procházka d�lala tatovi velmi 
dob�e. 

16. srpna 1942, ned�le 8. týden  
V 1/2 5 h ráno jdeme pro vodu a snídáme kávu a chléb. O 1/2 10 h vstáváme a škrabeme 
zemáky. K ob�du je nudlová polévka a brambory s �esnekovou omá�kou. Jako mou�ník ši-
roké nudle s mákem. �ekáme dnes Sl., chceme s ním d�ležité v�ci mluvit. Odpoledne jsme 
vyrušeni z klidu. U boudy chodí muž a žena a sedí poblíž nás. Zh�ívám ve�e�i. V tom sly-
ším šustot. Jakýsi páre�ek se prodírá nahoru. Dík však um�lému maskování odbo�ili, jinak 
by p�išli p�ímo do st�edu úkrytu. Sl. p�išel p�ímo z pouti k nám, a to v 9 h. Odešel až ve 1/4 
2 h v noci. V�c s T. [Tandlem] je stále nejasná. 

17. srpna 1942, pond�lí 9. týden  
Ve 1/4 5 h ráno jdeme pro vodu a snídáme hned kávu a chléb. Spíme do 1/4 11 h a pak 
ob�dváme brambor. polévku a zelí s nokama. Bylo to bezvadné. Odpoledne je krásn�. O 5 
h odp. jsme zažili pernou chvíli. Asi 1 m od našeho stanu se to�í B. N�mcová, Dáša Šrám-
ková a ješt� s nimi jakási návšt�va. Na št�stí se však obrátili a šli zp�t. Necht�lo se jim 
prodírat se hustým houštím (maskováním). O 7 h ve�e�íme noky na studeno. Ve 1/4 11 h 
jdeme pro potraviny a já jsem p�ešel potok a šel k Sl. na cibuli. Tata chodí te� s námi, bolí 
ho v k�íži. Cibule jsem natrhal asi 2 kg a pak jdeme zp�t dom�. 

19. srpna 1942, st�eda 9. týden  
Pro vodu jdeme ve 1/4 5 h ráno. Mama jde s námi a celá se umývá. Já jdu zatím zase na 
�esnek. P�išli jsme dom� a snídáme. Spíme do 10 h. K ob�du je �o�ková polévka a chléb 
se sardinkama. Nemáme petrolej a doufáme, že dnes doneseme. Po�así je zatím nádher-
né. K ve�e�i není nic. V 1/2 11 h jdeme pro potraviny. Na míst� jsme našli balík od L. [Lot-
ky] a Sl. nám sd�loval, že Angli�ané jsou již v Pa�íži, a tím je otev�ena druhá fronta. Vylodili 
se u Dieppe dnes ráno, a to Británie, USA, Kanada a De Gaullisté. Jsme velmi rádi. O 3/4 
12 h jsme p�išli dom� a rozbalili jsme balík od L. a p�e�etli dopis. 

21. srpna 1942, pátek 9. týden  
O 1/4 5 h ráno jdeme pro vodu a celý jsem se umyl, tata také. Tata je celý nanic, že nemá 
zprávu z fronty. Pak hned snídáme. Spíme do 9 h. Tata va�í ob�d, a sice karfiolovou polév-
ku a brambory s cibulkou. Od soboty již nepršelo. K ve�e�i je karfiolová polévka. O 1/2 11 h 
jdeme pro potraviny a jsou tam též noviny, v nichž stojí, že N�mci zahnali Angli�any zp�t a 
frontu zrušili. Jsme zklamáni. 

24. srpna 1942, pond�lí 10. týden  
Ve 3/4 na 5 h ráno jdeme pro vodu a hned snídáme kávu a chléb. Spíme do 10 h. Pak d�-
láme si koncepty dopis� pro Trudu. Petroleje máme málo, a proto je k ob�du z kostek po-
lévka a zh�ívané zelí a brambory. Odpoledne píšeme dopisy Trud� a doufáme, že budou 
tyto mít úsp�ch. Mama má bolavou nohu a nem�že ani stoupnout. Ve�er jíme �esnekovou 
polévku a brambory. O 1/4 11 h jdeme pro potraviny a zárove� na fazole. Licka ztratila v 
poli baterku a byla z toho celá neš�astná. Na št�stí jsem ji já po dlouhém hledání našel. 
Donesli jsme ruksak a 2 plné kabele fazol a asi 8 kg jablek. 

27. srpna 1942, �tvrtek 10. týden  
O 3/4 5 h ráno jdeme pro vodu a hned snídáme. Spíme do 11 h a tata již va�í bramborovou 
polévku a fazole. Po ob�d� jsme chvíli spali a já jsem �istil primusovou hlavu. Myslel jsem, 
že jsem zalomil jehlu, ale jen se z drátku vyvlékla. Zašrouboval jsem ale do primusu novou 
hlavu a ho�í bezvadn�. Ušet�íme alespo� petrolej. Ve�er jíme bramborovou polévku a fazo-
le z poledne. Ve�er musíme umývat nádobí, a proto musíme jít 2x pro vodu. Po první jde-
me pro vodu o 3/4 11 h. Lici vymývá ešálky a já nabírám. M�síc krásn� svítí. V tom zasle-
chl jsem na chodní�ku hlasy. Ptám se Lici, zdali neslyšela. Ona nic, ale prý nic. Nabíral 
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jsem tedy dále. Najednou mi Lici �ekla: Honem do lesa! a popadla ešálky s kabelou a 
sklenku a utíkala do lesa. Mne nechala s 2 ešálkama a flaškou a konvou dole. Já jsem to 
rychle s lomozem sebral a utíkal za Lici do lesa. Postavil jsem ešálky do lesa, pon�vadž 
jsem m�l plnou náru� nádobí. Jeden ešálek p�itom spadl a kutálel se dol�. Já jsem utíkal 
do hust�jšího houští. Ešálek se na št�stí zachytil na jednom strom�. Kolem šli 2 chlapi. Je-
den na mne za�val: Kdo je tam! Já jsem neodpov�d�l a utíkal pry�. Tata nás �ekal u sv. 
Anny a myslel, že jsme to my. Šel proto, jakoby nic nebylo. Jeden z nich na tatu zavolal: 
Kde vy! tata na to odpov�d�l: Tam, kde ve ste bele! a šel dál pry�. Mezitím jsem s Lici do-
šel k tatovi a šli jsme pak pro potraviny.  
 
 ( pokra�ování p�íšt�…) 

          

 
 
 
 
 

NAPSALI P�ED T�IAŠEDESÁTI ROKY 
  
       
P�stujeme gumovník  
Je známo, že gumovník je cizokrajný zámo�ský strom, z n�hož se k nám dováží surovina pro výro-
bu gumy. Tento gumovník, jak je ve�ejnosti mén� známo, p�stujeme také u nás. Lidov� se mu �íká 
fikus (správn� ficus elastica), jehož specielním p�stováním v menším množství se zabývají brat�i 
Zda�ilové, zahradníci v Tršicích. K zako�en�ní t�chto rostlin pod sklem je t�eba vysoké teploty 60 
stup�� Celsia a teprve až povyroste, stává se otužilou pokojovou rostlinou, kterou možno p�echo-
vat i v chladné místnosti. Rostlina vydrží se svými ozdobnými listy mnoho.  
dl Naše Haná 13. zá�í 1946  
 
 
 
28. �íjen v Tršicích  
V p�edve�er národního svátku prošel Tršicemi pr�vod s hudbou, v n�mž mimo d�tí s lampiony šli 
krojovaní sokoli, hasi�i a ob�anstvo. Oslava 28. �íjna se konala po pr�vodu v sále radnice a zahájil 
ji p�edseda místní Osv�tové besedy �editel M. Vaculík. Po zazpívání mužského sboru Smetanova 
"V�na" promluvil u�itel F. Švarc, který ke konci nastínil v hlavních rysech dvouletý budovatelský 
plán republiky. Následoval Nešver�v sbor " Morav�nce", hudební složky místního salonního or-
chestru, recitace a výstupy d�tí. Záv�rem oslavného ve�era byla pe�liv� p�ipravená scéna krojo-
vaných školních d�tí symbolizujících v�rnost a práci republice. Každé �íslo po�adu odm�nili hojní 
ú�astníci potleskem. Slavnost byla zakon�ena státní hymnou. V den svátku vyslechli ob�ané dopo-
ledne na Masarykov� nám�stí projev pana presidenta, vysílaný rozhlasem z Prahy.  
dl Naše Haná 1. listopadu 1946 
                                                                                                                                             

Z novin Naše Haná vybral M. Rozkošný 
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LETOS JEDINÉ H�ÍB� A ZASE H�EBE�EK 

  
Št�stí na h�ebe�ky mají v bývalé zák�ovské stáji Incitát. Zatím se ve stáji této spole�nosti narodilo 
šest h�ebe�k� a dv� kobylky. Také první a letos jediné h�íb�, které 26. b�ezna p�išlo na sv�t v no-
vém p�sobišti této spole�nosti v Pen�icích, byl h�ebe�ek. "Je to fešák," �íkají obdivovatelé nov� 
narozeného h�íb�te. Místo h�ebe�ka by však jeho majitelé rad�ji vid�li kobylku, která by pozd�ji 
nahradila svoji matku, pon�vadž klisna Medlyn, po odkojení h�íb�te, poputuje k novému majiteli na 
Zlínsko. Ten si ji koupil kv�li p�vodu, ve kterém má známého anglického plnokrevníka Masis.  
H�ebe�kovi, který po ní ve stáji Incitát z�stane, je p�edur�ena dostihová kariéra. První by ho však 
m�ly �ekat k�tiny, které majitelé cht�jí uspo�ádat , ale zatím neví p�i jaké p�íležitosti. Obvykle se 
tato slavnostní událost koná p�i jezdeckých závodech, ale jejich uspo�ádání Incitát zatím neplánu-
je, pon�vadž nemá k tomu vhodné prostory. " Na Zák�ov� jsme m�li osm hektar� luk a v Pen�icích 
jen jeden, a to je oproti Zák�ovu zatím naše jediná nevýhoda v Pen�icích," �íká trenérka Kate�ina 
Ilíková. Naopak výhody má Incitát v Pen�icích ve v�tších stájových prostorách a lepší dopravní 
obslužnosti v blízkosti m�sta, kterou již ve stáji Incitátu využívá n�kolik nových zájemc� o chov 
koní a jezdecký sport. K nim nedávno p�ibyl další zájemce o rehabilita�ní jízdu na koni tzv. hipote-
rapii.             

Miroslav Rozkošný 
 
 

 
 
 

DOVOZ VODY DO BAZÉN� 
 
Cht�l bych upozornit všechny ob�any, že od letošního roku, nebude JSDH Tršice dovážet vodu do 
bazénu soukromým nebo právnickým osobám.Je pot�eba si tuto službu zabezpe�it jinou cestou. 
                                                                                       
         Za JSDH Tršice   VJ Ambrož Pavel 
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ZE ŽIVOTA MYSLIVECKÉHO SPOLKU 
 
Letošní zima byla po dvou mírných zimách pon�kud náro�n�jší. Nebyly však extrémní mrazy ani 
extrémní sn�hová pokrývka. Zaznamenali jsme jen rychlý p�echod ze zimního po�así tém�� na 
letní. Zdá se, že zv�� p�estála dlouhou zimu bez v�tších problém�. 
  Drobná zv�� má trvale nízké stavy, nejhorší situace je ve stavech bažant�, které již je vzácnost 
uvid�t. Stejn� jako koroptve nemají ve zdejších podmínkách šanci p�ed predátory 
 ( lišky , kuny, jest�ábi, ale také toulavé ko�ky a psi ). 
 Uplynulý m�síc b�ezen byl v myslivosti také ukon�ením „Mysliveckého roku“ a znamená kone�né 
bilancování �innosti uplynulého roku.  
Prob�hla výro�ní �lenská sch�ze Mysliveckého spolku Tršice-Zák�ov .  
Ve Šternberku se uskute�nila „okresní“ p�ehlídka trofejí za rok 2008 , kde náš MS byl zastoupen 
op�t jednou z nejv�tších kolekcí srn�í zv��e.  
V m�síci dubnu a kv�tnu se rodí v p�írod� nejvíce mlá�at a p�íroda, zejména pak voln� žijící zv�� 
je velice citlivá na jakékoliv vyrušení a v mnoha p�ípadech pak vyrušené matky svá mlá�ata 
opouští, a ty pak uhynou hladem. 
P�esto že, vycházky do p�írody jsou velice p�íjemné a romantické, používejte z t�mto ú�el�m jen 
lesní cesty a pohyb mimo cesty omezte na minimum. Opakovan� upozor�uji nenechte voln� pobí-
hat své psy po lese a po polích, nehled� na probíhající preventivní leteckou vakcinaci lišek proti 
vzteklin�. Posbírání v�tšího množství návnad a p�edávkování vakcinací m�že znamenat i úhyn 
psa. 
Záv�rem bych cht�l pod�kovat všem, kte�í navštívili v lednu tradi�ní Myslivecký ples. P�ipravujeme 
další mysliveckou akci a to na pátek 1. kv�tna, kdy po�ádáme již tradi�ní „Prvomájové setkání“ na 
chat� „Zat�š“ Zahájení již osv�d�en� od 10 hod. Samoz�ejmostí  je  myslivecký guláš, maso 
z udírny, to�ené pivo a jiné ob�erstvení pro malé i velké. Akce se bude konat za každého po�así. 
Ani p�ípadný prvomájový déš� p�ece nikoho neodradí. Jaro je p�kné za každého po�así a 1. máj  
je jen jednou do roka.  
 

P�ísp�vek zpracoval Ing. František Rataj 
 
 

 
 
 

JAK VYPADALY TRŠICE Z POHLEDU TURISTY 
P�ED P�TAOSMDESÁTI LETY  

 
Výlety do hranického okresu 
 
... Za t�i �tvrt� hodiny (z Radvanic) jsme v Tršicích. Hned p�ed obcí podíváme se, jak se chmel pne 
po ty�kách ve chmelnici. Tršice mají p�kný park na nám�stí, vkusn� upravené okolí nového koste-
la, p�ed nímž stojí socha sv. Cyrila a Metoda a do nich vloženy jsou desky s nápisy ve válce pad-
lých ob�an�. Zámek kapituly olomoucké prom�n�n je v ústav, v n�mž se vychovávají zmrza�ené 
d�ti, které do školy choditi nemohou. V obci je m�š�anská škola, hospodá�ská škola a sídlo 
chmela�ského obchodu. Rolník zdejší Hynek Florýk byl zakladatelem moravského chmela�ství. 
Tršice a okolí mají po n�m p�knou památku. Pon�vadž osada je obklopena lesy, jezdívají sem na 
letní pobyt rodiny z Olomoucka.  
Z Tršic dáme se cestou do kope�ka, na n�mž je upraveno p�kné výletní místo pro slavnosti. ...  
 
Ze stati autora �e�ka Kramoliše ve Vlastiv�dném sborníku pro mládež župy olomoucké 1923 – 24 

 
vybral M. Rozkošný 
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"ŽELEZNÝ ZEKON" 
 
N�kdy po�átkem m�síce b�ezna se na dve�ích restaurace "Radnice" objevil plakát, zvoucí ob�any 
ke shlédnutí vystoupení "Železného ZEKONA", známého vít�ze n�kolika siláckých sout�ží. Akce 
byla naplánovaná na 30.b�ezna. Zamluvila jsem si tedy místo, abych o tuto zajímavost nep�išla. V 
ur�ený den jsem zjistila, že to bylo zcela zbyte�né. Trši�tí op�t nezklamali!  
Tradi�n� p�išlo "p�t a p�l �lov�ka", jako na v�tšinu akcí po�ádaných v Tršicích. Ale k samotnému 
vystoupení: 
Železný ZEKON se nedal zasko�it malým po�tem zájemc� a byl p�ímo úžasný! 
P�edvedl n�kolik svých siláckých kousk�, které proložil zajímavým a vtipným vypráv�ním. Do své 
produkce zapojil i "diváky" a každého obdaroval malým upomínkovým dárkem. Jeho chování bylo 
srde�né a velmi p�íjemné a hodina v jeho p�ítomnosti velmi rychle ub�hla. 
 
V��ím, že se paní provozovatelka restaurace nedá odradit a podobnou akci n�kdy zopakuje. 
 

              BM 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kulturní komise p�i OÚ v Tršicích a TJ Tršice 
vás zvou na 

 
 

 
 

 

na tršickém zámku 
 

30. dubna 2009 
   od 19.00  zápis 
                   zkouška odvahy 
                                      výlet do historického sklepení zámku 
                   ochutnávka lektvar� 
                   let na košt�ti a další strašidelné disciplíny 
   ve 20,00 
                  pravá �arod�jnická hranice 
                  opékání kabanosu 

 
„ konec podle po�así a nálady“ 

Ob�erstvení zajišt�no 
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