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Vážení ob�ané, 
 
Ve svém p�ísp�vku bych se ráda vrátila k šumu, který byl vypušt�n mezi Vás a to, že obec bude 
prodávat vybudovanou vodovodní sí� obecního vodovodu. Je to nesmysl. O vodovodní síti se dis-
kutovalo v tom smyslu, že se letos musí ješt� p�eložit vodovodní �ad ve staré koteln� u jídelny a 
chyb�la nám poslední smlouva na v�cné b�emeno, bez které se kolaudovat nemohlo. Tu nám noví 
majitelé pozemku už podepsali a já bych manžel�m Zelinkovým  cht�la pod�kovat za jejich vst�íc-
nost. Kolaudace je d�ležitá i z dalšího d�vodu, a to je, že v sou�astné dob� chystáme územní �í-
zení a následn� stavební povolení na skupinový vodovod Tršice, Vacanovice, Lip�any, Hostkovi-
ce, P�estavlky, Zák�ov a Suchonice. Stavba je v souladu s platnou územn� plánovací dokumentací 
a v sou�asnosti oslovujeme majitele stavbou dot�ených pozemk� o povolení vstupu a uložení �adu 
na tyto pozemky. Voda není nadstandard, ale je to životní nutnost, bohužel dochází ur�itými vlivy k 
tomu, že se m�ní cesty povrchových vod a vody ubývá. Je zbyte�né se víc rozepisovat, protože 
tuto situaci n�kte�í velice dob�e znáte a na tuto akci �ekáte. Musím i zde konstatovat, že až na 
opravdu malé výjimky nám naši spoluob�ané vycházejí vst�íct a smlouvy nám podepisují. Jen bych 
cht�la ješt� uvést, že to nepodepisují obecnímu ú�adu ani stavebnímu, ale podepisují to svým 700 
spoluob�an�m, kte�í budou zásobeni pitnou vodou a za to jim d�kujeme. 
U vody ješt� z�stanu a uvedu pár �ísel, které se vztahují k provozu toho našeho už vybudovaného 
vodovodu, protože p�i placení poplatku za vodu, jste n�kte�í  m�li pocit, že je voda drahá. Jen pro 
informaci ve m�st� stojí  62,- K�/m3, u nás 20,- K�/m3. Z vybrané �ástky odvádíme  poplatek cel-
nímu ú�adu za odebrané množství vody, v roce 2008 to byla �ástka 108 220,-K�, dále platíme 1 
úplný a 3 zkrácené rozbory vody (zákonná povinnost) v celkové �ástce 21 100,-K� a monitorovací  
rozbor surové vody na Pazdernici, který v roce 2008 stál 7 473,-K�. Dále se z vybraných pen�z 
platí elektrická energie na Pazdernici, kde je �erpadlo i na vodojemu, kupují se vodom�ry, které se 
letos budou u asi 70 domácností m�nit, kdy jeden stojí �ádov� 1000,- K�. K b�žnému provozu pat�í 
i mzda pracovníka, opravy na vodovodním �adu, nákup chlóru do chlora�ního za�ízení. �eká nás i 
nákup nového odradonovacího za�ízení, které je sou�ástí vodojemu. Vše se zdražuje a není už 
v možnostech našeho rozpo�tu, abychom na tyto služby dopláceli v takové mí�e,  jak v minulých 
letech, kdy jsme se dostali na ztrátu i 200 000,- K�.  V��ím, že v�tšina z Vás to chápe, ale je dobré, 
abyste v�d�li, za co platíte. 
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Od poloviny �ervna je ve zkušebním provozu 1.etapa pr�tahu. Je to opravdu zkušební provoz, na 
který navazuje oprava silnice v k�ižovatce na Vacanovice a p�ed  Pospišilovým. Vím, že jsou zmat-
ky i na autobusových zastávkách, které postupn� �ešíme. Celá akce by m�la být dokon�ena do 
konce srpna a doufám, že s koncem výstavby se vy�eší i problémy, které nyní jsou. 
Pod lipami nám socha� Michal Olšiak ze Ž�áru nad Sázavou „sochá“ žábu, kterou má naše obec 
ve znaku. M�la by být dokon�ena b�hem 3 týdn� a v��ím, že se tento symbol bude líbit nejen 
Vám, ale i návšt�vník�m a turist�m, kte�í sem zavítají. 
V Lip�anech a Hostkovicích se dokon�uje oprava ve�ejného osv�tlení, na které jsme dostali dotaci 
z  Programu obnovy venkova od Krajského ú�adu Olomouckého kraje ve výši 500 000,- K� a obec 
doplatí 570 000,-K�. Bohužel se nám uleví zatím jen v t�chto obcích. Ostatní místní �ásti v�etn� 
Tršic musíme ješt� opravit, protože životnost VO již vypršela. 
 
Cht�la bych Vám ješt� pop�át krásnou dovolenou a prázdniny. V��me, že se umoud�í po�así a 
dovolenou nám nepokazí.  
 

Leona Stejskalová, starostka obce Tršice 

 
 
 

TE�KA ZA ŠKOLNÍM ROKEM A DOKOPNÁ 
 
Na konci �ervna se v Tršicích uskute�nily dv� akce, které p�isp�ly ke spole�enskému životu naší 
obce. 
V pátek, 19.6. prob�hla Te�ka za školním rokem, kterou organizovalo SRPŠ  ve spolupráci se ZŠ 
Tršice. Pro nep�íze� po�así prob�hla v sále Radnice, kde prob�hlo tradi�ní stužkování devá�ák�,  
po n�m následoval program, který si p�ipravily d�ti pod vedením u�itel� a nakonec se d�ní v sále 
ujal dídžej se svými sout�žemi. 
V sobotu, 20.6. prob�hla dokopná, tedy rozlou�ení fotbalist� se sezónou 2008/2009.  
Za�átek byl na h�išti Tj, kde se op�t utkaly maminky versus be�oši a posléze se všichni ú�astníci 
p�esunuli do kulturního areálu pod zámek, kde byla zhodnocena sezóna a vít�z�m, ml. benjamín-
k�m, p�edány medaile a pohár za 3. místo. Poté se rozproudila volná zábava s diskotékou. 
D�kuji organizátor�m obou akcí za jejich práci a �as. 
Záv�rem bych cht�l ješt� jednou pod�kovat tršickýcm sokol�m, protože d�lat n�co zadarmo pro 
ostatní, potažmo v�novat sv�j volný �as „cizím d�tem“, je ur�it� záslužná práce a myslím, že práv� 
jejich nejv�tší odm�nou jsou výsledky kluk� a holek na h�išti, kterých v poslední dob� dosahují. 
Do dalšího období p�ejí hodn� sportovních úsp�ch�. 
 

M. Mahdal 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TRŠICE 
 

Usnesení ze 21. zasedání  Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne 18.5.2009 
 
185/ 21 – 09 
ZO schvaluje program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.5.2009 
 
186/21 – 09 
ZO bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení ze 20. zasedání ZO 
 
187/21 – 09 
ZO schvaluje rozpo�tová opat�ení Obce Tršice  v roce 2009 
�ást p�íjmová: 
 
6171  2210   vnit�ní správa   /pokuty/                                                           + 180.000 
6171  3111                           /prodej pozemku/                                             + 180.000 
6402  2222   ost.�innosti   /doplatek volby 2008/                                          +        865                        
                                                                                                                          ------------------- 
Celkem                                                                                                           + 360.865   
 
�ást výdajová: 
 
3319  5139     kultura                 /materiál/                                                    +  15.000    
3319  5171                                 /opravy a udržování/                                   +  52.000 
2310  5137     vodovod              /DKP-voda/                                                +    5.000 
3745  5024     prac.�eta             /odstupné/                                                    +  46.380 
3745  5021                                /prac.dohody/                                               +  25.000 
3745  5169                                /služby/                                                        +  50.000 
6399  5362     dan�                   /da� z p�evodu nemovit./                             +  10.000 
6409  5329     ost.�innosti         /p�ísp�vky mikroreg./                                  +   4.000 
6171  5169     vnit�ní správa     /služby/                                                      +153.485                    
                                                                                                                            ------------------ 
Celkem                                                                                                         +360.865 
 
 
188/21 - 09 
ZO schvaluje poskytnutí finan�ní bezúro�né p�j�ky ve výši 243 690,- K� TJ Tršice na zajišt�ní realizace 
projektu „Oplocení sportovního areálu TJ Tršice a vybudování d�tského h�išt�“. Projekt je dotován  
z Programu LEADER. Celková �ástka bude vrácena na ú�et obce do 30.9.2009. 
 
189/21 – 09 
ZO neschvaluje opravu silnice mezi 1. a 2. úsekem v rámci stavby Silnice II/436 Tršice -pr�tah (p�edložený 
rozpo�et v �ástce 498 857,28 K�) 
 
190/21 - 09 
ZO schvaluje provedení víceprací na stavb� Silnice II/436 Tršice – pr�tah, dle p�edložených 
Rozpo�t�, v celkové �ástce   405 348,06 K�  
 
191/21 – 09 
ZO  schvaluje  

- p�ijetí finan�ního p�ísp�vku z rozpo�tu Olomouckého kraje na po�ízení, rekonstrukci, opravu požární 
techniky a nákup v�cného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasi�� obcí Olomouckého kraje na 
rok 2009 

- spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše p�ísp�vku z rozpo�tu Olomouckého kraje, tj. 
25 000,- K� 

- zn�ní Smlouvy o poskytnutí p�ísp�vku mezi Olomouckým krajem, zastoupeným  
     ing. Martinem Tesa�íkem, hejtmanem a Obcí Tršice zastoupenou Leonou Stejskalovou,     
     starostkou 
 

192/21 – 09 
ZO schvaluje provedení výb�rového �ízení na poskytovatele služeb školního a závodního stravování a pov�-
�uje RO jeho provedením 
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Usnesení ze 22. zasedání  Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne 17.6.2009 
 
193/22 - 09 
ZO schvaluje program jednání 22. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.6.2009 
 
194/22 – 09 
ZO bere na v�domí zprávu k pln�ní usnesení z 21. zasedání ZO 
 
195/22 – 09 
ZO schvaluje výsledek p�ezkoumání hospoda�ení a provedenou prov�rku (audit) hospoda�ení Obce Tršice a 
záv�re�ný ú�et Obce Tršice za rok 2008 a to: 

- byly zjišt�ny mén� závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona �. 420/2004 Sb. o p�e-
zkoumání hospoda�ení územních samosprávních celk� a dobrovolných svazk� obcí 

- byly zjišt�ny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona 
 
196/22 – 09 
ZO schvaluje odkoupení pozemku  p.�. 96/2 – trvalý travní porost o vým��e 1790 m2 v k.ú. Tršice od Ludmily 
Maškové, Brno za smluvní cenu 200 000,- K� a zn�ní Smlouvy kupní smlouvy. 
 
197/22 – 09 
ZO ve smyslu zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o obcích schvaluje prodej pozemk� 
p.�. 70/35 zahrada o vým��e 424 m2 a p.�. 70/36 zahrada o vým��e 454 m2 v k.ú. P�estavlky Marii Šev�íko-
vé, Olomouc a Jaromíru Ambrožovi, Loštice a zn�ní p�iložené kupní smlouvy. Veškeré náklady �ízení hradí 
kupující. ZO pov��uje starostku podpisem smlouvy. 
 
198/22 - 09 
Zastupitelstvo Obce  Tršice ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v souladu s 
§39  schvaluje zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.�. 416/9 – orná 
p�da o vým��e 1017 m2 v k.ú. Tršice za cenu 40 ,- K�/m2 
 
199/22 - 09 
Zastupitelstvo Obce  Tršice ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v souladu s 
§39  schvaluje zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.�. 262/2 – za-
hrada o vým��e 347 m2 v k.ú. Tršice za cenu 67 875,- K�. 
 
200/22 - 09 
Zastupitelstvo Obce  Tršice ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v souladu s 
§39  schvaluje zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.�. 1344/3 
ostatní plocha, �ást 1344/1, �ást 1344/4, �ást 1354/3 – ostatní komunikace, 492 - zastav�ná plocha a 
návdvo�í v k.ú. Tršice za cenu 70 000,- K�. 
Zájemce na své náklady nechá vyhotovit geometrické plány a uhradí náklady spojené s prodejem nemovi-
tostí. 
 
201/22 - 09 
Zastupitelstvo Obce  Tršice ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v souladu s 
§39   neschvaluje zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.�. 71/2  - 
trvalý travní porost o vým��e 1040 m2. 
 
202/22 - 09 
Zastupitelstvo Obce  Tršice ve smyslu zákona �íslo 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v souladu s 
§39   schvaluje zve�ejn�ní zám�ru prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - pozemek  p.�. 14/3 o vý-
m��e 1 m2 a 14/4 o vým��e 1m2, ob� zastav�ná plocha, vzniklých odd�lením z p.�. 1227 dle GP 491-
21/2009 v k.ú. Tršice za cenu  100,- K�. 
 
203/22 – 09 
ZO  schvaluje Sm�rnici ZO Tršice pro p�evody technické infrastruktury – kanaliza�ní a vodovodní �ady, roz-
vody a sloupy ve�ejného osv�tlení a místní komunikace, do majetku obce 
 
204/22 – 09 
ZO revokuje usnesení �. 189/21 – 09 ze dne 18.5.2009 a schvaluje opravu silnice mezi 1. a 2. úsekem 
v rámci stavby Silnice II/436 Tršice – pr�tah dle p�edloženého rozpo�tu v �ástce  498 857,- K� 
 
 

Leona Stejskalová                                                          Mgr. Milan Mahdal 
                          starostka obce Tršice                                                           místostarosta 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE 
 

Den Zem� – nau�nou vlastiv�dnou stezkou až do prav�ku 
Víte, že  nedaleko naší obce m�žete navštívit 
zajímavá místa a ocitnout se až v dob�, kdy 
stáda mamut� táhla naší krajinou – tj. v dob� 
lovc� mamut� – v dob� asi 26 000 let p�ed 
naším letopo�tem? 
Žáci naší školy už to v�dí. V úterý 21. 4. 2009 
v rámci Dne Zem� navštívili se svými t�ídními 
u�iteli Základní školu J. A. Komenského 
v P�erov� - P�edmostí. Prohlédli si zde Malé 
školní muzeum, které je budováno a provo-
zováno žáky a u�iteli školy a financováno ze 
zdroj� Evropské unie. Je výchozím bodem 
školní nau�né stezky a zárove� posledním 
zastavením vlastiv�dné stezky „P�edmostím 
až do prav�ku“ . Klade si za cíl jednoduchou 

a p�ístupnou formou seznamovat žáky i ve�ejnost s nejstarší historií regionu. 
V muzeu se našich žák� ujali n�kte�í osmáci 
a devá�áci tam�jší školy, kte�í byli našimi 
pr�vodci po celé dopoledne. Dokázali zauja-
t� a  srozumiteln� v �e�i blízké d�tem vy-
sv�tlit  život mamut� a prav�kých lidí v dob� 
ledové a nenechali se vyvést z míry p�ekva-
pivými odpov��mi nebo poznámkami našich 
žák�.  
Víte, pro� má mamut malé uši a krátký ocá-
sek? To proto, aby mu nebyla velká zima a 
pro� .....?.. Víte, že existuje sv�toznámá 
p�edmostecká Venuše ... a ... 
D�ti si se zaujetím prohlédly i zajímav� 
zpracované výtvarné práce žák� p�erov-
ských škol na téma, jak si p�edstavují život 
v dob� ledové. 
V druhé �ásti muzea si mohly pot�žkat prav�kou sekyrku, vyfotit se v blízkosti prav�kého �lov�ka 
v životní velikosti, zhlédnout torza originál� mamutích kostí a jiných prav�kých zví�at, r�zné sošky 
a další. 

Po hodinové prohlídce jsme se vydali po t�íki-
lometrové nau�né stezce nenáro�ným p�í-
jemným terénem až k atraktivní u�ebn� pod 
širým nebem – Školního kopce nad roklí. 
V jeho areálu jsou z�ízena jednotlivá „lovišt�“ 
– místa, kde si m�že každý návšt�vník zají-
mavou formou zopakovat a doplnit své v�-
domosti z matematiky, fyziky, zahrát si r�zné 
hry, zhoupnout se na houpa�ce nebo jen od-
po�ívat na lavi�kách. Toho bohat� využily i 
naše d�ti. Lovily prav�ká zví�ata, obstarávaly 
potravu pro svou tlupu, zápasily 
s nebezpe�nými šelmami, ... . 
Poslední zastávkou v našem putování byl 
mladý mamut Tom v životní velikosti, který se 

majestátn� vypíná nad P�erovskou roklí.  
D�ti se na svém putování seznámily nejen s nejstarší historií naší zem�, ale i s p�kným místem 
našeho okolí. Obdivovaly znalosti a zaujetí svých pr�vodc�, posílily svou fyzickou zdatnost a ur�it� 
si odnesly spoustu p�kných zážitk�. 
        Ilona Sedlá�ková a Miloslava Barto�ová 
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AKCE VE ŠKOLE   
Oslava konce 2.sv�tové války 
 
V úterý 12. kv�tna jsme si s d�tmi 1.stupn� p�ipomenuli smutné období  našich  d�jin – 2.sv�tovou 
válku. 

  Pozvali jsme si do školy místního ob�ana a pam�tníka pana RNDr.B�ezinu, který nám za-
sv�cen� a poutav� vypráv�l  o život� lidí v Tršicích za války,ukrývání židovské rodiny Wolfových a 
Zák�ovské tragedii.  

Mnozí žáci  ani netušili, co všechno se odehrávalo v blízkosti místa ,kam chodí do školy. Po 
besed� m�li  žáci možnost zhlédnout krátký dokumentární film, obohacený sv�dectvím p�ímých 
ú�astník�. 

  Vzpomínky jsme s d�tmi završili  návšt�vou  místního h�bitova  a zapálením sví�ky na 
hrob� ob�tí, jejichž památka by  nem�la  být nikdy zapomenuta.      
U�itelky 1.stupn� d�kují touto cestou panu B�ezinovi za zajímavou besedu, p�ejí hodn� zdraví a 
doufají, že jeho návšt�va ve škole nebyla poslední.                    
           E. Žundálková 

 
První stupe� ZŠ Tršice oslavil  14.5. Den matek  
 

    Jako již tradi�n� po�ádal první stupe� naší 
školy u p�íležitosti Dne matek vystoupení pro 
maminky. Letos byl tématem tohoto vystou-
pení  pr��ez lidovým rokem. Naše škola totiž 
už druhým rokem realizuje projekt Rok 
s tradicemi. Projekt je zam��en na známé i 
mén� známé lidové tradice a jejich oživení 
v pov�domí d�tí. V pr�b�hu vystoupení moh-
ly maminky, babi�ky a ostatní diváci slyšet 
písni�ky o posvícení, seznámit se s Luckami 
a T�emi králi, pochovat spole�n� s d�tmi 
basu nebo uvid�t rej �arod�jnic a svatého 
Martina.  
    Nakonec d�ti zazpívaly maminkám k jejich 
svátku sborov� p�knou písni�ku a rozdaly 

jim vlastnoru�n� vyrobený dáre�ek – keramickou ko�i�ku. Doufáme, že spole�n� oslavený svátek 
p�inesl radost jak dosp�lým, tak d�tem. 
                                                                                                     zapsala Radka Zborníková 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

D�tský den 
 

Pond�lí 1. �ervna pat�ilo d�tem. Žáky 1.-
3.ro�níku p�ijelo pot�šit svým vystoupením 
Ma�áskové divadlo ze Šternberka a po po-
hádkách vyrazily d�ti 1.stupn� do lesa. Na 
vyzna�ené trase je �ekala �ada zajímavých  
úkol� , ve kterých si mohly zasout�žit, vy-
zkoušet své dovednosti a schopnosti. Celý 
závod pro n� vymysleli a p�ipravili žáci 
9.ro�níku pod vedením paní u�itelky Barto�o-
vé. Po rozdání cen nejlepším odcházeli malí i 
velcí  dom� spokojen� a u�itelé s v�domím, 
že i devá�áci  dovedou p�ipravit pro své 
mladší kamarády p�íjemné chvíle a posílit tak 
vztahy mezi žáky. 
 

A žáci 2.stupn�? Ti si sv�j Den užili v lanovém centru, na raftech, v p�írod� …. 
 
         E. Žundálková 
 
Škola nane�isto 
 
Ve �tvrtek 21.5. naši školu navštívili budoucí prv�á�ci – d�ti z mate�ské školy v Suchonicích. 
Akce Škola nane�isto prob�hla za krásného po�así v okolí budovy 1.stupn�, kde d�ti �ekaly sou-
t�že a hry, ve kterých si mohly ov��it svoji samostatnost a schopnost spolupracovat s jinými, star-
šími d�tmi  p�i �ešení úkol�. Pr�vodci p�edškolák� se na toto dopoledne stali žáci 3.t�ídy i n�kolik 
sou�asných prv�á�k�. Všechny d�ti - malé i v�tší - byly velmi šikovné a také se k sob� hezky cho-
valy. P�edškoláci m�li možnost vyzkoušet si i roli pr�vodc� d�tí starších, p�ijaly ji ochotn� a zodpo-
v�dn� a dokázaly být dobrými rádci svým budoucím spolužák�m ze školy. 
Školu nane�isto si p�íjemn� užili velcí i malí, k dobré nálad� ur�it� p�isp�ly i drobné odm�ny.  Tato 
akce se stala zajímavým zážitkem a zkušeností pro všechny zú�astn�né. 
 

Mgr. Alena Slámová 
 

 
DENÍK OTTY WOLFA 

( …pokra�ování z minulého �ísla TZ) 

 
7. zá�í 1942, pond�lí 12. týden  

Jsme v boud� a je tam hr�za myší. Ve dne jsou však schovány. O 1/2 5 h jdu pro vodu a je 
tma jak v pytli. Ve stanu je mokro. V 8 h snídáme kávu a chléb. K ob�du je bramborová po-
lévka a chléb. Odpoledne spíme. K ve�e�i je op�t polévka. Myši za�ínají vylézat. V 10 h 
jdeme pro potraviny. O 1/2 12 h jsme zp�t. Je hrozná noc. Mama a Lici stojí venku a bojí se 
ulehnout. Já a tata jsme je (myši) rozhán�li. Když si tata dal na moment do klína kousek 
chleba, sko�ila mu myš do klína i p�i sv�tle. 

10. zá�í 1942, �tvrtek 12. týden  
Jdu pro vodu o 1/4 5 h a hned snídáme. O 1/2 10 h vstáváme a škrabeme brambory. Jsme 
nachystáni ke st�hování, poprchává. K ob�du je z kostek polévka a brambory s �esneko-
vou omá�kou. Po�así je zase p�kné, jsme v úkryt�. Odpoledne se kaboní. Tata �íkal, že 
mám jít do boudy a shrnout plevy na hromadu. Jdu do boudy a shrnuji plevy do jednoho ro-
hu a ohlédnu se. Krev v žilách mi chladne. Za mnou stojí bratr p. Bl. [Bláhy]. 	ekl: Já si 
myslím, co zde šustí. Já jsem hned ud�lal grimasu a odpov�d�l jsem mu: Ale ztratil jsem 
zde n�ž. On na to: Jestli to byl n�jaký hezký, tak je ho škoda. Já zase: Již ho mám a od-
cházel jsem pry�. On se za mnou tázav� ohlédl a nic. Já jsem se schoval opodál a �ekal, 
co bude on d�lat. Odcházel pry� a chvílemi naslouchal, zdali neuslyší nás. Já jsem se me-
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zitím dostal ke stánku. Tata práv� p�icházel ze záchoda. Setkal jsem se s ním a �ekl jsem 
mu vše, co se mn� p�ihodilo. Bratr p. Bl. mne asi nepoznal. Vtom, co mu to vykládám, sly-
šíme u boudy šeptat. Tata rychle zašel do úkrytu a já jsem utíkal dol� do lesa. Byl to p. Bl. 
a jeho bratr. Naslouchali, zdali nás neuslyší. Pak ale najednou pustili psa. Ten š�upal a 
š�upal a str�il hlavu i do našeho stánku. Nezašt�kal však, a proto jsme nebyli vyzrazeni. Já 
jsem se zatím po b�iše plazil ze spodu nahoru k našemu úkrytu a vy�kávali jsme další. Tata 
�íká, že tam stále jsou. Tu slyšíme šustit v�tve. To šel bratr p. Bl. Prohlížel všechno, i náš 
starý záchod. Já jsem prožil perné chvíle, když stál asi 2 m ode mne. Naši mají také malou 
duši. Najednou jde zp�t. Tu op�t letí pes a š�upe. Zase nás však nenašel. Za chvíli je op�t 
klid. Prožíváme hr�zy. Te� jde n�kdo k našemu úkrytu, cosi má v ruce, zvoní to. Asi pilku. 
Myslíme, že je to d�lník s bratrem p. Bl. Hledají a �íkají, že se zde asi pytla�í. Poukazovali 
na ošoupané v�tve, na mokré jehli�í u strom�, kde chodíme na malou stranu. Pojednou 
nahlédl bratr p. Bl. do našeho úkrytu a �ekl: To zde vypadá, jako by zde bydleli n�jací zajat-
ci. Šli ke vchodu a cht�li jít do našeho úkrytu. V tom však vyšel tata a prosil pana Bl., aby 
ho neudal. On se nad o�ekávání p�kn� zachoval a ujistil nás, že nás nikde nebude jmeno-
vat, ale my nesmíme totéž u�init. Jeho bratr též se zachoval p�kn�. Do boudy se m�žeme 
schovat, ovšem jen za dešt�. Ut�šoval nás, že již brzy bude po válce. Prý se máme jen 
modlit, a� vše dob�e dopadne. Pak odešli. To bylo asi 3/4 8 h ve�er. Tedy od 1/2 6 h jsme 
prožívali hodiny hr�zy. Já jsem cht�l jít �ekat Sl., ale když to tak dopadlo, tak ne. Jsme 
š�astní, že se tato v�c tak vy�ídila. Ve tm� jsme pojedli jen polévku a noky. O 1/2 11 h jde-
me pro potraviny, je tam zelenina, králík a pletýnky, O 1/2 1 h v noci p�išel Sl. se zprávou, 
že dnes si N�mci odvezli náš nábytek a d�lali prý hrozný randál, kde že je prý to ostatní. 
Telefonovali pro gestapo, které také p�ijelo a cht�lo Aloise H. [Herinka]. Ten není doma a 
�íkali, že zítra op�t p�ijedou. E. H. [Elsa Herinková] se v�ci velmi zastává. 

11. zá�í 1942, pátek 12. týden  
O 1/2 6 h jdeme pro vodu a hned snídáme. Spíme do 1/2 10 h. Tata va�í ob�d. K ob�du je 
polévka a fazole a brambory. Odpoledne spíme. Dnes ve�er je Erev Roš Hašóno. K ve�e�i 
je paprikáš. O 1/2 11 h jdeme pro potraviny. Mama chodí již asi 3 týdny s námi. Bojí se my-
ší. O 1/2 12 h jsme zp�t. Modlili jsme se o 7 h. 

12. zá�í 1942, sobota 12. týden  
Pro vodu jdeme o 1/2 6 h, ale nem�žeme nabrat, pon�vadž u studánky n�kdo se�e trávu. 
P�išli jsme s prázdnou zp�t. O 7 h snídáme. O 1/2 9 h jdeme se modlit na místo, které jsme 
si již upravili, takže se tam hodí i sed�t. Po modlení jsme o 1/2 12 a tata va�í a já jdu s Lici 
pro vodu. V poli je prázdno, takže se nám dob�e nabírá. Pak ob�dváme hov�zí polévku a 
pe�eného králíka a strouhanku s kompotem. Bylo to výborné. K ve�e�i je paprikáš a pletýn-
ky. O 1/2 11 h jdeme zase pro potraviny. Gestapo dnes op�t p�ijelo a cht�lo H. Ten ješt� 
není doma. 	ekli proto E. H., a� je H. doma, že ješt� p�ijdou. Cht�li králíky. H. [Hanková] 
jim �ekla, že mladí pochcípali, a ty starší že jsme zabili. �ekáme, co bude dále. Uprost�ed 
modlení se musíme st�hovat do boudy. 

14. zá�í 1942, pond�lí 13. týden  
V 1/2 5 h ráno jdeme pro vodu a v 7 h snídáme. Pak ležíme do 9 h. Vstáváme a škrabeme 
brambory. K ob�du je hrachová polévka z kostek a mrkev s brambory. Odpoledne jsem šel 
s Lici na cestu na procházku. Jdeme zp�t a já jsem Lici ukázal, že v boud� nejsou myši, a 
naši se polekali. Mysleli, že je chceme postrašit, a dostal jsem pár facek. Máme zde hodn� 
myší a st�ílíme je z praku. Mam� prožrali kabát a mrkev nám dopolovic ožrali. K ve�e�i je 
mrkev a brambory. O 1/2 11 h jdeme pro potraviny. Je tam petrolej, líh, brambory a chléb. 
Vylezl jsem na hrušku a trhal hrušky, zatímco Lici a tata trhali švestky. Jsme zp�t o 12 h. 

15. zá�í 1942, úterý 13. týden  
Pro vodu jdeme o 1/2 5 h ráno a hned snídáme. Spíme do 9 h, pak d�láme knedle. Tata 
zatím uva�il polévku. Mama a Lici loupou uva�ené brambory a já �íhám na myši. Tata ud�-
lal jed na myši z prášk� na spaní. Uvidíme, jaký ú�inek budou mít. D�láme bramb. knedle. 
Jsou moc dobré. Máme ješt� na ve�e�i. Bylo 102 knedel. Po�así je zakabon�né, ale odpo-
ledne se probralo a je hezky. Licka krájí tatovi tabák. K ve�e�i bramb. knedle. O 7 h ve�er 
p�išel p. Bl.. a �ekl nám, že si máme hledat nový úkryt. Mohl by prý p�ijít pan nadlesní a 
mohl by nás najít. Jdu proto ke Sl. do k�oví. Abych se s ním setkal, jdu již o 3/4 8 ve�er. 
Žádného jsem na št�stí nepotkal. �ekal jsem, až kone�n� v 9 h Sl. p�išel. 	ekl jsem mu 
vše a Sl. �íkal, že o tom promluví s F. [Fialou]. Mám zítra o 9 h p�ijít a on p�jde se mnou k 
nám. Jdu dom�, ale potkal jsem naše a vzali jsme hned potraviny. Byly tam rohlíky, špenát, 
vají�ka, raj�ata, s�l a pod. Ješt� ve�er va�í tata kávu, a jdeme proto ješt� ve�er pro vodu. 
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Zase po cesti�ce n�kdo šel, a proto jsme museli jít lesem a zabloudili jsme. Lici má ve vla-
sech plno jehli�í. 

16. zá�í 1942, st�eda 13. týden  
Vodu máme již doma a spíme až do 9 h. Snídali jsme o 7 h. Lici d�lá pomazánku z raj�at. 
�ekáme netrp�liv�, kdo nás vezme, zdali F. �i �. H. [�. Herinek]. K ob�du je faz. polévka a 
chléb s pomazánkou. Je výborná. Odpoledne jdeme zase hledat úkryt, ale nic šikovného 
nem�žeme najít. Ve�er chléb s pomazánkou. Ve 3/4 9 h ve�er jdu do k�oví �ekat Sl., ale 
potkal jsem ho již na cest�. �. nás nevezme a F. je nejistý, ale s T. [Tandlem] je to dobré. 
Ten prý nás vezme, ale až za m�síc. Sl. bude chtít, aby nás F. vzal na ten m�síc. Sl. zase 
zítra p�ijde. 

17. zá�í 1942, �tvrtek 13. týden  
O 4 h ráno Sl. odešel a my jdeme hned pro vodu. Je v noci zima, jen 4o tepla. Dopoledne si 
chystáme v�ci na st�hování. Sl. doufá, že to F. ud�lá. K ob�du je �esne�ka a chléb s raj�a-
ty. Odpoledne balíme. Sl. p�ijde zase ve�er. K ve�e�i je káva a chléb. Jsme zv�daví, zdali 
to F. ud�lá. O 7 h ve�er p�išel Sl. a �ekl, že se dnes st�hovat nem�žeme, ale že zítra, a si-
ce k tomu F. Byl zde s námi až do 2 h, pak šel dom�. Zítra zase p�ijde. 

18. zá�í 1942, pátek 13. týden  
Pro vodu nejdeme, až v poledne. Spíme do 1/2 10 h a pak jíme chléb. Káva není a va�it 
budeme až v poledne, pon�vadž nemáme vodu. Pak spíme až do 11 h a pak jdeme pro 
vodu. Zd. [Zda�ilovi] jsou v poli, �ekám, až odejdou. Já pak rychle jsem nabral vodu, umyl 
se a Lici také. Co se ona umývala, jsem šel já na jablka. Jsou již zralá. Pak jsme p�išli a ta-
ta va�í kávu. K ob�du je chleba a káva. Jsme zabaleni a �ekáme. Za�íná poprchávat. Dnes 
se asi budeme st�hovat k F. K ve�e�i je chléb a tvar�žky. �ekáme Sl., aby nám mohl po-
moci st�hovat. Sl. však ani do 1 h nep�išel, a proto jdeme já a Lici k F. Zaklepal jsem na 
okno z pokoje a ustrašení nám p�išli otev�ít. Zeptal jsem se, zdali m�žeme u nich být. Oni 
�ekli, že z toho mají strach a že ji by to zabilo a že to po nich nemáme chtít. Že prý nám 
všechno ud�lají, jen máme Sl. �íct. Dali nám hrnek mléka a jablka 4 velký. Vzali jsme si 
chléb, co si Sl. u nich nechal. F. �ekl, že prý Sl. asi ráno k nám p�ijde. P�išli jsme dom� o 2 
h a tata nás t�ší, že to tak B�h asi cht�l. 

20. zá�í 1942, ned�le 13. týden  
Pro vodu jdeme až v 6 h ráno, až se rozednilo. Spíme až do 10 h a tata va�í špenát. �eká-
me na Sl. K ob�du je špenát a chléb. Doufáme, že Sl. p�ijde a že je zdravý. V poledne jde-
me zase pro vodu. Jsme celí nanic, že Sl. nejde. Nevíme, zdali je zdráv nebo co je. Našt�s-
tí Sl. p�išel asi o 2 h a donesl chléb a rohlíky. Jsme rádi, že víme alespo�, že je zdráv. 	í-
kal, že odpoledne p�ijde. O 5 h ve�e�íme, a sice proto, že je Erev Jom Kipur. Jíme polévku, 
strouhanku, bomby a zapili jsme to kávou. O 3/4 6 h ve�er se jdeme modlit a o 7 h ve�er 
jsme pomodlení. Sl. p�išel o 1/4 9 h a spal u nás až do 4 h ráno. 

21. zá�í 1942, pond�lí 14. týden  
Pro vodu nemusíme jít, pon�vadž nic neva�íme. Jdu se s tatou modlit o 9 h ráno a za chvíli 
se p�išla modlit mama. Lici se modlí v úkryt�. O 1/2 2 h je pausa. Ležíme trochu a o 1/2 4 
hodin se jdeme zase modlit. O 1/2 6 h ve�er jsme pomodleni a ve�e�íme. Kávu a rohlíky s 
barchesem. Chléb se sádlem, housky, od Sl. trnkovou buchtu. Sl. nám �ekl, kde se máme 
st�hovat, a zítra dopoledne se odst�hujeme. Skalka do úvah nep�ijde, pon�vadž se bude 
p�istavovat a nemá st�echu. O 1/2 10 h ve�er jdeme pro potraviny. P�išli jsme zp�t v 1/2 12 
hodin. 

22. zá�í 1942, úterý 14. týden  
Pro vodu jdeme o 1/2 6 h ráno. Spíme do 8 h a pak se st�hujeme do nového úkrytu. Spra-
vili jsme si ho a je dobrý. Ležíme na jehli�í a je to velmi m�kké. Hodn� se potíme a obzvláš-
t� tata, který planýruje motykou a je celý mokrý. O 1/2 1 h ob�dváme kávu a chléb se sád-
lem. Pak jdeme pro vodu. Pak jdeme na chvojí a hodn� jsme ho již na maskování spot�e-
bovali. Kone�n� o 4 h jsme tak dalece hotovi. Odpo�íváme do ve�era a pak ve�e�íme chléb 
se sádlem. O 1/2 6 h ve�er jdu k cest� �ekat p. Bl., ale nep�išel. O 10 h jdeme pro potraviny 
a jsou tam jen rohlíky. Na zpáte�ní cest� jsme natrhali u Gandiho trnky. Nyní je vyjasn�no. 

24. zá�í 1942, �tvrtek 14. týden  
Pro vodu jdeme až v poledne a Gandi trhá jablka. �ekáme, až p�jde dom�, a já jsem šel 
nabrat kabelu krásných �ervených jablek. Snídáme o 9 h chléb. Tata jde s námi pro vodu. 
Již ho nebolí tak moc v k�íži jako v�era. K ob�du je chléb a káva. Odpoledne již o 5 h jdu já, 
mama a Lici �ekat p. Bl., ale zase marn�. Jíme k ve�e�i chléb se sádlem od Sl. Lí�íme udi-
ce na bažanty. Odpoledne jsem vid�l Sobotku, Šrámkovou a Jánku z P�erova. Chce Rostí-
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ka dostat do P�erova do u�ení. O 1/4 9 h jdu s Lici �ekat do k�oví Sl. Ten o 9 h p�išel a �íká, 
že v��í v toho T. Šel k H., pon�vadž je tam T. Jsme zv�daví, co vypraví. Zítra jdeme op�t v 
9 h a Sl. p�jde s námi k nám. Byl tam petrolej a chléb. O 11 h jdeme pro vodu. 

29. zá�í 1942, úterý 15. týden  
Pro vodu jdeme o 6 h ráno a hned snídáme kávu a chléb. V 7 h jdeme �ekat p. Bl. k cest�, 
ale �ekáme marn�. Tata nám donesl ob�d k cest�, a sice �esnekovou polévku a chléb s 
hruškou. �teme a hlídáme, aby n�kdo nešel, máme udice nalí�eny, ale nic se nám nechyt-
ne. �ekáme až do ve�era, ale marn�. Tata se s Lici a mamou jaksi pohádali a tata cht�l 
zase utéct, že to již nevydrží apod. Cht�l psát M. Zbo�. [Marii Zbo�ilové] dopis a naši ne-
cht�li. Tata je velmi naštván a s nikým nemluví. Mama dostala záchvat. Ani nejde s námi 
pro potraviny. Já a Lici jdeme o 1/2 9 h sami pro potraviny a je tam petrolej, líh, cibule, ze-
lenina, brambory a hrušky. Jsme zp�t o 9 h a naši již spí. 

 
 

  
       

O ANTONÍNU TANDLOVI 
 

ANEB „V��TE NEBO NEV��TE“ 
 
Autorem dnes již historických �lánk�, které �tená�i Tršického m�sí�níku mohli po n�kolik m�síc� 
�íst, byl až na jednu výjimku tršický ob�an AntonínTandl, na kterého si ješt� �ada pam�tník� 
vzpomíná. Narodil se 28. �ervna 1892 v Tršicích v Chaloupkách v dom� �. 141, kde také celý život 
bydlel. Jeho rodi�e byli Martin Tandl a Mariana Tandlová, rozená Dlouhá. Antonín Tandl z�stal 
celý život svobodný a zem�el 29. dubna 1974 na onemocn�ní rakovinou v požehnaném v�ku 
tém�� 82 let. Jako povolání má na úmrtním list� uvedené d�chodce - reportér. Mn� se �irou náho-
dou poda�ilo objevit jeho krátké zprávy  a �lánky v novinách Naše Haná a ve Vlastiv�dném sborní-
ku st�ední a severní Moravy a z nich jsem v Tršickém zpravodaji n�které publikoval. 
 
 P�i svém povolání reportér však A. Tandl jist� psal i do dalších novin a �asopis� a v nich zachoval 
cenné informace o minulosti Tršic, které by jinak upadly v zapomn�ní. "Co se v Tršicích stalo, 
hned to bylo v novinách," vzpomínají pam�tníci. Antonín Tandl psal nejen co vid�l na vlastní o�i, 
ale také se dov�d�l jen z doslechu. T�eba v hospod�, kde �asto s kamarády trávil volný �as, což 
by jist� nemuselo být na závadu. Problém je však v tom, že možná práv� zde získané informace si 
již p�íliš neov��oval a do novin posílal, vedle kvalitn� zpracovaných zpráv, také zprávy o jejíž prav-
divosti lze pochybovat. Jako nap�íklad krátká zpráva v Naší Hané ze dne 18. �íjna 1946: 
  
“Želva na poli. Rob. Tajbl, �eledín v Tršicích, vyoral na poli rolnice Fr. Holubní�kové želvu, která 
tam cht�la p�ezimovat. Želva se tam dostala pravd�podobn� od n�kterého chovatele po blízkém 
potoce."  
 
Ani  této zpráv�  se nechce p�íliš v��it. A kdo ví jak to bylo? Snad by o této želv� na poli mohli ješt� 
n�co v�d�t dosud žijící pam�tníci.  
                                                                                                                                        
 
                        Miroslav Rozkošný 

 
 
 
 
 
 



 12 

SEDM DN� A ŠEST NOCÍ S DÁŠOU NA CESTÁCH  
 

Turistické putování pod plachtou vozu, 
taženého jednou ko�skou silou, kterou 
obstarává patnáctiletá kobyla Dáša, je 
dlouholetou specialitou Ji�ího Herinka 
z Tršic - Chaloupek. "Letos to byla 
možná už cesta patnáctá, protože d�ív 
jsem jezdíval i dvakrát za rok“, vzpo-
míná chovatel, který se o Dášu stará 
po celý rok a alespo� jednou v roce si 
spolu n�kam na delší dobu vyrazí.  
Lo�ská cesta na kterou si s Dášou a 
známým chovatelem koní Františkem 
Vlá�ilem vyrazili se však p�íliš nevyda-
�ila, protože kv�li osmat�iceti stup�o-
vým teplotám Ji�ího Herinka se celá 
výprava musela po první noci strávené 
v Horní Lod�nicích vrátit dom�. Svého 
zám�ru se však oba kamarádi nevzdali 
a na stejnou cestu po severní Morav�, jen zkrácenou na dv� st� kilometr�, se vydali letos 9. kv�t-
na znovu. Zkrácenou proto, že zajistit na noc ustájení pro kon� není snadnou záležitostí a ne vždy 
se poda�í. Na svých cestách po celé Morav� má proto Ji�í Herinek již n�kolik osv�d�ených "štací" 
kam se rád vrací, ale jinde se �asto setkává s p�íjemným nebo i nep�íjemným p�ekvapením. T�eba 
netradi�ní nocleh m�li oba kamarádi v K�ížové, kde jim byl zcela k dispozici indiánský stan pro 
patnáct lidí, ale teplo v n�m bylo jen pokud nevyhasla kamínka. Naopak v teple a bílém povle�ení 
si oba cestovatelé hov�li na rodinném statku Holubice v Medlov� u Uni�ova. Jeho majitelé se 
nejen vzorn� starají o sto kus� dojnic a zhruba stejný po�et hov�zího žíru, ale také o celý statek. 
Pé�i o nocležníky má na statku snacha majitele hospodá�ství, která oba d�chodce šetrn� budila 
slovy: "Chlapci už je tu snídan�." Není proto divu, že Ji�í Herinek p�idal mladé obsluze k požado-
vané nízké cen� za nocleh a snídani ješt� láhev pravé tršické slivovice.  
 

Miroslav Rozkošný 
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si Vás všechny dovoluje pozvat  
na již XXI. ro�ník hasi�ské sout�že  
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který bude zahájen v sobotu 8. srpna 2009 
v 13:00 hodin v areálu pod zámkem 

 
P�ij�te se pobavit mezi nás. Na Vaší návšt�vu se 
t�šíme. 
 
Ob�erstvení, v podob� uzeného masa a jiných 
specialit (a pivo taky), jako vždy zajišt�no. 
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SLET �AROD�JNIC A D�TSKÝ DEN V TRŠICÍCH 
    
30. dubna a 23. kv�tna se v prostorách zámku a kulturního areálu uskute�nily dv�, již pravidelné, 
kulturní akce. 
V dubnu to byly �arod�jnice a v kv�tnu d�tský den, který byl tentokráte nalad�n na pohádkovou 
strunu. Myslím, že navzdory krizi, neštovicím a dalším objektivním potížím se nás na každé akci 
sešlo akorát, tedy ti co mohli nebo cht�li, a návšt�vníci, d�ti i dosp�lí, byli snad spokojeni. 
Ob� akce byly ve znamení pohody a dobré nálady, což byl náš cíl a zárove
 dárek d�tem k jejich 
svátku. 
D�kuji tímto Obecnímu ú�adu v Tršicích za finan�ní podporu, �len�m kulturní komise a dobrovolní-
k�m za p�ípravu a nachystání jednotlivých atrakcí, tršickým soklo�m a zák�ovským hasi��m za 
ob�erstvení, sdružení Incitát za spolupráci, manžel�m Šime�kovým za sponzorský dar a dále 
všem, kte�í svou prací p�isp�li k p�íjemné atmosfé�e t�chto akcí. 
 
Za obecní ú�ad a kultruní komisi vás již te� zveme na cyklovýlet  "O poklad Kunhuty tršické" , 
který se bude konat v sobotu 29.8.2009. 
 

M. Mahdal 
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�ESKÝ  ZAHRÁDKÁ�SKÝ  SVAZ 
základní organizace 

TRŠICE 
 

Vás zve na tradi�ní 
 

VÝSTAVU  OVOCE,  ZELENINY 
 a BOBULOVIN 

 

dopln�nou o prodejní výstavku  KAKTUS� 
 

v ned�li  28. �ervna 2009  od 9.00 – 17.00 hod. 
v zahrádká�ské klubovn� 

 
Sou�ástí výstavy bude ukázka pali�kování. 

 
Pro malé bude p�ipravena malá dílni�ka a pro všechny 

ostatní ob�erstvení a tombola s okamžitou výhrou. 
 

T�šíme se na Vás 
Zahrádká�i 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
Od 1.6. 2009 bude každé pond�lí a to od 14.00 hodin do 16.00 hodin p�sobit 
na Obecním ú�adu v Tršicích zástupce stavební spo�itelny Modrá pyramida. 
Na tohoto pracovníka se m�žete obracet s dotazy ohledn� financování vaše-
ho bydlení, stavebního spo�ení, úv�r� ale také penzijního p�ipojišt�ní a dal-
ších produkt� které nabízí Komer�ní banka. 
 

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