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Slovo starosty 
PAVEL KOVÁČEK 

 

 

Vážení spoluobčané, snad jsme zažehnali to nejhorší z 
koronavirové krize a budeme se nyní moci plně věnovat 
našim činnostem a aktivitám, ať už soukromým, nebo 
profesním.  

I když na nás virus pořád vystrkuje růžky, je zřejmé, že 
vládní opatření měla svůj smysl a zároveň dodržování 
nařízení námi všemi vedlo k příznivým výsledkům. Alespoň 
tedy dle čísel a informací, kterými nás média denně zásobují. 

Ve spojitosti s celkovým zvládnutím koronavirové situace, 
bych chtěl ze srdce poděkovat všem našim občanům, kteří 
dodržovali nařízení vlády a nejvíce těm, kteří se aktivně 
podíleli na zvládnutí krize šitím roušek, pomocí při nákupu 
potravin a léků pro seniory, dobrovolným hasičům a jiným 
dobrovolníkům, kteří i přes nebezpečí nákazy neváhali 
podat pomocnou ruku. 

VÁM VŠEM PATŘÍ OBROVSKÁ POKLONA A 
OBROVSKÝ DÍK ZA VÁŠ LIDSKÝ A NESOBECKÝ 
PŘÍSTUP! 

V průběhu jara jsme se potýkali s omezenou dodávkou 
vody, což je způsobeno menší vydatností přítoku vody na 
„Pazdernici“, která každým rokem klesá. Pro Vaši představu, 
zatímco v roce 1977, kdy byl vrt proveden, činila maximální 
vydatnost studny cca 11,0 l/s. Maximální vydatnost studni 
v současné době činí cca 5,2 l/s při snížení hladiny na 
stejnou úroveň, o které hovoří závěrečná zpráva 
hydrogeologického posudku z roku 2019, který jsme si 
nechali vyhotovit. 

Znamená to, že v hloubce, ve které bylo uloženo čerpadlo, 
již není dostatečný přítok, abychom pokryli potřebu 
objemu pro zásobování. Při spuštění čerpadla o 4 metry níže 
dosahujeme pokrytí potřebného objemu, avšak je jasné, že 
za nějaký čas můžeme mít opět stejné problémy. Z tohoto 
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důvodu připravujeme studii, která nám vyhodnotí nejlepší 
umístění rezervního vrtu a zároveň budeme chtít využívat 
stávající zdroje, které bychom chtěli opět uvést do provozu. 

Ačkoliv se zdá být situace stabilizovaná, je pro nás i přesto 
prioritní najít nejvhodnější řešení náhradního zdroje pitné 
vody v následujících měsících. Z toho důvodu jsme byli 
nuceni navýšit výdaje rozpočtu na zásobování vodou o 
částku 1,5 Mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty i výdaje na 
zásobování pitnou vodou v době, kdy jsme potřebovali 
doplňovat vodu do vodojemu, abychom ji mohli následně 
dodávat do Vašich kohoutků a spustit čerpadlo o zmíněné 4 
metry níže, jelikož bez toho bychom museli dodávku vody 
úplně zastavit, což by mělo daleko větší negativní efekt než 
dovážení vody externími dodavateli. V souvislosti na 
kritickým nedostatkem vody, který trval téměř dva týdny, 
bych rád poděkoval pracovníkům obecního úřadu, panu 
Hanzlíkovi a panu Dvořákovi za jejich velice kladný přístup 
k problému, který řešili i za zvýšeného pracovního úsilí, v 
některých případech až do nočních hodin. 

K nastalé situaci bylo také učiněno ze strany obce opatření 
ke snížení odběru pitné vody a to vyhlášením zákazu 
napouštění bazénů a zalévání zahrad vodou z obecního 
vodovodu. Předem děkuji za dodržování této vyhlášky do 
doby, než bude vyřešen náhradní zdroj pitné vody. 

Abychom měli lepší kontrolu nad vodovodem a 
kanalizací, byla na začátku května přijata do našich 
pracovních řad paní Hanzlíková, která má soubor činností v 
této problematice na starosti a se kterou jste se mohli setkat 
již při vyúčtování vodného a stočného. Paní Hanzlíková se 
svého úkolu ujala zodpovědně a doufám, že práce na 
obecním úřadě bude pro její budoucí profesní život 
přínosem. Za sebe a zastupitele obce přeji paní Hanzlíkové 
mnoho úspěchů při řešení úkolů a jejím dalším působení na 
obecním úřadě. 

Co se týká dalšího dění v obci, určitě jste si mohli 
všimnout, že výstavba I. etapy veřejného osvětlení je téměř 
dokončená a v některých místních částech je již v provozu. 
Dokončení by mělo být v půlce července. 

Začátkem června byla zahájena stavba nové hasičské 
zbrojnice. V této chvíli probíhají demoliční práce a zatím jde 
vše podle plánu. Dokončení by mělo být v druhé půli 
listopadu. 

V následujících týdnech a měsících bychom chtěli vyřešit 
místní komunikace a výtluky. Oprava komunikace od 
jednoty k panelákům již proběhla a doufám ke spokojenosti 
všech, kteří tudy projíždí. Následovat bude oprava 
komunikace mezi „Bránkou“ a „Malostranskými 
záhumenkami“ a poté oprava komunikace na konci 
Chaloupek. Komunikace, které byly součástí stavby 
skupinového vodovodu, budeme řešit reklamací se 
zhotovitelem skupinového vodovodu. To se týká místních 
částí, kde tato stavba byla provedena. Ostatní komunikace 
bychom chtěli řešit v příštím roce, pokud nám to stav 
financí obecního rozpočtu, s ohledem na snížení 
financování obcí ze státního rozpočtu, dovolí. Věřím, že 
díky dobrému hospodářskému výsledku z minulého roku, 
který byl cca 12 Mil. Kč se nám podaří i tuto situaci 
zvládnout tak, že nebudeme muset ustoupit ani z jednoho z 
našich plánů. 

Závěrem mého úvodního slova Vám přeji klidnější prožití 
letního období a odpočinek při Vašich dovolených, ať už 
strávených v pohodlí domova, nebo mimo něj a děkuji za 
Váš čas strávený u tohoto článku. 

 

Pavel Kováček, starosta obce 

 

 

 

Informace z obecního úřadu 
PAVEL  KOVÁČEK, MARTIN POLÁK 

 

Vážení čtenáři, spoustu informací o dění v obci jste se dozvěděli již z úvodního článku starosty obce. Zajímavé informace však 
naleznete i zde. Příjemné čtení. 

 

Opravdu velice děkujeme všem spoluobčanům, kteří 
nabídly nezištně pomoc během nouzového stavu a kteří se 
na pomoci podíleli. Moc si toho vážíme a jsme zároveň rádi, 
že máme mezi sebou lidi, kterým jejich okolí není lhostejné. 

Kontaktní údaje, které jsme od vás získali, byly z databáze 
odstraněny. Nemusíte mít tedy obavy z neoprávněného 
užití. 
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Chtěli bychom vám také poděkovat za spolupráci s 
nahlašováním stavu vodoměrů. Jak víte, situaci komplikoval 
nouzový stav a fyzická kontrola všech odběrných by byla 
poměrně komplikovaná. Připravili jsme pro vás tedy 
formulář na webových stránkách obce, kde jste mohli stav 
vodoměru nahlásit. Zapojila se většina odběratelů, což nás 
příjemně překvapilo a ještě jednou vám děkujeme. 
Pokusíme se vymyslet nějaké komfortní řešení i do 
budoucna. 

Když jsme zmínili obecní webové stránky, rádi bychom 
vás informovali, že na nich stále postupně pracujeme a 
přidáváme nové funkce. Například nedávno jsme přidali 
možnost posílat hlášení obecního rozhlasu na email. 
Chceme tím postupně nahradit posílání SMS zpráv, které je 
poměrně nepohodlné jak pro obec jako odesílatele, tak i pro 
příjemce. A co víc – posílání SMS zpráv stojí ročně až 
desítky tisíc Kč. Zatím jsme převedli z SMS na emaily 
zájemce, u kterých jsme znali jejich emailovou adresu. 
Pokud tedy stále přijímáte SMS hlášení a máte zájem o 
změnu na email, stačí napsat na adresu stranky@trsice.cz a 
zařídíme to. V nejbližší době také umožníme registraci k 
odběru hlášení komukoliv. Archiv hlášení pak také můžete 
sledovat na adrese 
https://www.trsice.cz/obecni-urad/rozhlas/hlaseni.jsf. 

Mikroregion Bystřička, jehož jsme součástí, nabízí dotaci 
obcím na obnovu kulturního vybavení. Z této dotace 
bychom chtěli získat peníze na obnovu vybavení kulturního 
sálu. Věříme, že se to podaří. 

Jak bylo zmíněno již dříve, současná etapa výměna 
veřejného osvětlení skončí v červenci. Nad rámec této akce 
bychom rádi doplnili veřejné osvětlení i mezi mateřskou 
školou, prvním stupněm ZŠ a schody. Myslím, že je to 
potřeba – pokud jste tam někdy potmě šli, dáte nám jistě za 
pravdu. 

V souvislosti s pandemií koronaviru a nouzovým stavem 
bohužel očekáváme citelné snížení příjmů do obecního 
rozpočtu. O jakou částku se bude jednat zatím nevíme, ale 
jistě bude v řádech milionů Kč. Naštěstí jsme během roku 

2019 vytvořili rezervu a jsme tak na toto snížení příjmů 
relativně připraveni a věříme, že nebudeme muset omezovat 
plánované investiční akce. 

 

Koncem dubna a začátkem května jsme si také 
připomínali tragické události na konci 2. světové války na 
Zákřově a v Přestavlkách. Bohužel nemohla proběhnout 
plánovaná vzpomínková akce, ale starosta obce uctil 
památku obětí spolu s panem senátorem Lumírem 
Kantorem, panem poslancem Marianem Jurečkou a 
zastupitelem obce panem Antonínem Glierem. 

Přejeme vám dny plné slunce a optimismu a budeme se 
těšit na setkání v dalším článku. 

 

 

Výlet pro nejlepší žáky školy se starostou obce 
Dne 22.6. se nejlepší žáci naší školy zúčastnili za odměnu výletu se starostou obce. Děti se podívaly do Jezdeckého                                     
areálu Tršice, kde si vyzkoušely jízdu na koni, viděly ukázku jezdeckého umění, zásady ovládání koně a prohlédly si stáje.                                     
Po prohlídce areálu si na zahrádce pochutnaly na výživném obědě. Nakonec dostal každý žák od pana starosty drobný                                   
dárek a možnost zapsat se do kroniky obce. I když nám počasí příliš nepřálo, žáci byli spokojení a výlet byl celkově                                         
vydařený. 

 

https://www.trsice.cz/obecni-urad/rozhlas/hlaseni.jsf
https://www.trsice.cz/obecni-urad/rozhlas/hlaseni.jsf
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Ohlédnutí za netradičním školním rokem 2019/2020 
Mgr. ANDREA TEPLÁ 

 

Stejně jako celá společnost, tak i my máme za sebou 
náročné období, kdy jsme byli nuceni velice rychle reagovat 
na doslova turbulentní změny, které postavily celou zemi do 
nové a neznámé situace. 

Základní školu zpočátku školního roku navštěvovalo 179 
žáků a 38 dětí školu mateřskou. Ukončujeme ho se 183 v ZŠ 
a 40 v MŠ. Výuka probíhala od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020. 
Od 11.3. byla základní škola z nařízení vlády ČR uzavřena a 
dle rozhodnutí zřizovatele od 16.3. i mateřská škola. Museli 
jsme přejít na systém výuky na dálku a začít řešit 
komunikaci mezi školou a rodinou online. V období 
uzavření probíhala výuka přes školní systém Bakalář, 
webové aplikace, videa a videokonference, komunikovali 
jsme přes emaily. Reagovali jsme na požadavky rodičů a 
snažili jsme se jim vyjít vstříc. Zjišťovali jsme možnosti a 
podmínky každé rodiny, vytvořili jsme místo pro 
odevzdávání úkolů u vstupu do školy i pro žáky, kteří 
neměli potřebné technické zázemí doma. Nikdo z nás 
nevěděl, jak se bude situace vyvíjet, a zda dojde k pozdějšímu 
uvolnění napětí v celé společnosti. Proto patří velký dík 
všem rodičům, učitelům i žákům za jejich vstřícnost, 
obětavost i kreativitu, se kterou se k celé situaci postavili tak, 
aby bylo možné dokončit tento netradiční školní rok. Od 
25.5. se za přísných hygienických podmínek otevřela 
mateřská škola a základní škola pro žáky 1.stupně. Žákům 
2.stupně byla umožněna za stejných podmínek omezená 
prezenční výuka od 8.6. 

V tomto školním roce jsme pokračovali v již dříve 
nastavených projektech:   

1) MŠMT OP VVV EU Šablony II s názvem „Škola pro 
všechny“ 

2) Projekt asociace školních sportovních klubů „Sportuj 
ve škole“ 

3) Ekologický projekt „Zelená škola“ 

Nově jsme ve spolupráci s firmou Timoris zpracovali a 
podali projekt EU ERASMUS+ KA1, který se týká 
zahraniční spolupráce mezi školami. Z 264 škol bylo 
vybráno 100, a my jsme jedna z nich. Pětice našich 
pedagogických pracovníků vycestuje o prázdninách 2021 do 

Edinburghu a na Maltu, kde se budou účastnit 
čtrnáctidenní výuky anglického jazyka. 

Mladší děti pokračovaly ve školní lize v miniházené a starší 
se účastnily badatelské výuky v chemii a přírodopisu. Zájem 
byl i o naše kroužky v rámci volnočasových aktivit jako 
např. v MŠ-taneční kroužek, Flétnička pro zdraví, Povídálek 
a angličtina. V ZŠ potom – Dance school, náboženství, 
sportovní kroužky-gymnastika, florbal, box, fotbal, dále 
Klub logiky a deskových her, Šikovné ručičky, příprava na 
přijímací zkoušky pro 9.ročník z Čj a M. Díky externistům, 
kteří se zabývají volnočasovými aktivitami se mohlo zapojit 
více dětí. Celkem se v těchto útvarech bavilo 216 dětí. 

V tomto školním roce proběhlo testování SCIO (Čj, M, 
OSP, AJ) v 7. a 9. ročníku, jelikož v 5.ročníku byly pouze 4 
děti. 

Zápisu do 1.třídy se zúčastnilo 26 dětí. 2 děti žádaly o 
odklad školní docházky a 24 o přijetí k základnímu 
vzdělávání. 1 dítě nakonec nastoupí na jinou ZŠ a jiné k 
nám přestoupí, tzn. že do 1.třídy nastoupí 24 nových žáčků. 
Zápisu do MŠ se zúčastnilo 12 dětí a všechny byly přijaty. 
Na 2.stupeň přijde od nového školního roku do 6.třídy 28 
dětí ze ZŠ Doloplazy. Z důvodu navýšení počtu žáků budou 
v 7. a 6. ročníku vždy 2 třídy-A, B. 

Žáci 9. třídy konali přijímací zkoušky na střední školy 8. 6. 
2020. Žáci 7. třídy potom 9. 6. 2020 na víceletá gymnázia. 
Vše bylo posunuto a organizace nového školního roku se 
tak musela odkládat na konec června. 

Učitelé i provozní zaměstnanci po celý rok spolupracovali 
se SRPŠ a obcí. Některé tradiční akce musely být vzhledem 
k situaci pandemického šíření koronaviru minimalizovány, 
některé zrušeny. Nebylo lehké reagovat na všechny změny, 
které postupně přicházely, ale poprali jsme se s nimi a 
věříme, že bude jenom lépe! 

Celému týmu pedagogů, provozních zaměstnanců, 
žákům i jejich rodičům patří poděkování za jejich práci. 
Zbývá jen popřát všem hodně sil do dalšího školního roku! 

 

Mgr. Andrea Teplá , ředitelka ZŠ a MŠ Tršice 
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Tečka za školním rokem 2020 
MGR. RADKA MAŠATOVÁ 

 

V letošním roce bylo stanoveno datum naší tradiční 
slavnosti, při které se loučíme se školním rokem na pátek 19. 
června. Bohužel jsme se však nemohli sejít ani na stejném 
místě pod hradem, ani v plném počtu s bohatým 
programem. Kvůli omezujícím opatřením v rámci 
koronavirové krize i pro nepřízeň počasí jsme museli Tečku 
přenést do sálu Radnice. 

 

Po krátkém uvítání, které pronesli paní ředitelka a pan 
starosta, jsme se rozloučili s absolventy mateřské školky. Byli 

slavnostně pasováni na budoucí prvňáčky a předvedli 
divákům pod vedením svých učitelek taneček v havajském 
stylu. Následovalo loučení se žáky deváté třídy. Slavnostní 
stužkování provedl jejich třídní učitel Martin Málek a žáci 
pronesli svůj projev na rozloučenou. Všem učitelům pak 
rozdali kytky nebo malé dárky jako poděkování. 

Program pokračoval tancem při hudbě pro děti a 
občerstvením pro dospělé. I když byla letošní Tečka trochu 
jiná, rozloučení s absolventy proběhlo důstojně a akce se 
povedla. 

Poděkování patří především rodičům ze SRPŠ, kteří vše 
připravili, nechali usmažit výborné řízky a nakonec zase 
uklízeli. Také děkujeme obci Tršice za možnost uskutečnit 
akci v sále Radnice, když se ukázalo, že pro déšť nebude 
možné uskutečnit Tečku na školním dvoře. 

 

 

 

Postřehy se „Setkání s knihou“ 
HANA DVOŘÁKOVÁ 

I propršená neděle se dá prožít příjemně.  Pořadatelé akce 
„Setkání s knihou trochu jinak“ to mohou potvrdit.  Po celý 
den proudily skupinky návštěvníků do prostor tršického 
zámku a nikomu z návštěvníků zřejmě nevadilo, že časté 
dešťové přeháňky nedovolily  alespoň chvilku posedět na 
nádvoří. Připravené lavičky, stolky a židle jen osiřele čekaly. 
Největší atrakcí pro některé děti tak byl „vodopád“  z 
poškozeného okapu. Když se přihnala vydatnější přeháňka, 
tak to stálo za to. 

Ale v krytém průjezdu a místnostech muzea bylo 
příjemně. Nad knihami, soškami, obrazy , historickými 
publikacemi i různými zajímavostmi se potkávali známí i 
neznámí, sousedi, příbuzní a přátelé se širokého okolí. 
Symbolickou hostitelkou byla paní Božena Němcová, jejíž 
dílo je známé nám všem. Odvážné děti uvítala v místním 
sklepení Bílá paní a kdo se nebál, tak mohl i do hladomorny. 

Paní Svrčková (jako vždy) napekla dobré perníčky a 
nejedno dítko se hned zakouslo do perníkové žabky. Kromě 
vystavených uměleckých předmětů se daly zakoupit i 
výborné věnečky. Každý se zastavil na dobročinném bazaru 
a většina si odnášela nějakou tu knížku. Našli se i takoví 
vášniví čtenáři, kteří potřebovali krabici, aby mohli ten svůj 
„úlovek“ odnést. Výtěžek knižního bazaru je cca 3000 Kč a 
je věnován na provoz muzea. Všem dobrodincům moc 
děkujeme.  
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Trochu nás mrzí, že jsme některé návštěvníky zklamali a 
neměli jsme dětské knížky. Ale napravíme to a do tršických 
hodů se pokusíme nějaké publikace sesbírat. Z rozhovorů s 
návštěvníky vyplynulo, že zájemců o darování knih je 
dostatek a knihy pořadatelům nabízeli. Další si zase 
povzdechli, že by si odnesli více knih, ale už to doma nemají 
kam dávat, že by přivítali možnost vyměnit knihu za knihu. 
Takže „kam s ní?“. Kdyby se našla vhodná veřejně přístupná 
prostora, kde by bylo možné nepotřebné knihy odkládat a 

naopak si jiné, zajímavé knihy odnést, určitě by byl o tuto 
službu zájem. Uvidíme.  

Již dnes připravujeme další bazar a těšíme se na setkání s 
milovníky dobré četby. 

 
 

 

 

Zahrádkářská a chovatelská výstava 
MARTIN POLÁK 

 

V neděli 21. 6. 2020 počasí právě nepřálo, ale rozhodně 
nemohlo zkazit chuť a elán zahrádkářům a chovatelům. 
Připravili si pro nás jarně – letní výstavu ovoce, zeleniny a 
také domácích zvířat. A nejen to! Zájemci si mohli na místě 
koupit masožravé rostliny nebo kaktusy. Venku u stánků 
pak také domácí perníčky, marmelády, pivo z minipivovaru 
a další dobroty. Také byly k vidění pečlivě vedené kroniky 
spolku a fotky z pořádaných akcí. 

Kdo zná zahrádkářské výstavy, moc dobře ví, že pokud 
přijde s prázdným žaludkem, určitě neprohloupí. 
Občerstvení bylo bohaté, stejně jako návštěvnost. Ani to 
počasí nevadilo – zájemců o výstavu dorazilo tolik, že to 
překvapilo i samotné pořadatele. Spousta lidí navštívila také 
souběžně probíhající výstavu v obecním muzeu (píšeme v 
jiném článku). 

 

 

Vzpomínky dvou tršických pamětníků na konec II. 
světové války 
MRG. MILAN MAHDAL 

 

V letošním roce si připomínáme 75. výročí ukončení II. 
světové války. Většinu informací se o tomto období 
dovídáme z mediálních zdrojů, proto si dovoluji 
připomenout dvě vzpomínky našich spoluobčanů na tyto 
dny. Článek je součástí retrospektivního zápisu za rok 2020. 

Jindřich Závodník, ročník 1920 
Teď napíšu, jak jsem se nejvíc bál o svůj život. Bylo to v 

době, kdy končila válka. Večer jsme byli v kostele na Májové 
pobožnosti. Po jejím skončení jsme vycházeli z kostela, kde 
muže čekali němečtí vojáci a hned zatýkali. Zavedli nás k 
plotu před restauraci u Michlíků a tam všechny spočítali. 

Bylo nás osmnáct a dva jim ještě chyběli. Ty někde chytili a 
přivedli. Odtud nás zavedli do levé strany Radnice a zavřeli. 
Ke dveřím postavili hlídku, která potřebné doprovázela na 
záchod. Seděli jsme u stolů a okny pozorovali jak po silnici v 
koňských povozech a autech ustupují němečtí vojáci a 
Vlasovci. Časem jsme se dozvěděli, že jsme rukojmí. 
Znamenalo to, že v případě sabotáže vůči ustupujícím 
Němcům a Vlasovcům jsme měli být pro výstrahu 
zastřeleni. Do rána jsme s hrůzou čekali, jak to skončí. Nic se 
však nestalo a ráno jsme byli propuštěni. Přimluvil se za nás 
pan Mikuláš Klapal u velitele, který v jeho domě spal. Po 
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propuštění jsem rychle utíkal k Vláčilům do domu číslo 3, 
kde jsem se pozdravil se svojí nastávající, aby viděla, že jsem 
naživu. Celou noc jsem oko nezavřel a psychicky jsem na 
tom byl špatně. Budoucí tchán mi proto nalil čtvrtku rumu 
a hned jsem pospíchal domů. Doma také celou noc strachy 
nikdo nespal. Z nás dvaceti zadržených usnul jen Čeněk 
Bém. Vidím ho jak dnes, tak dobré měl nervy. Němci 
ustupovali od Ostravy směrem na západ a naše rodina i se 
strýcem Buršíkem a tetou z Olomouce jsme se přestěhovali 
do sklepa a tam čekali na příchod sovětské armády. Po dvou 
dnech se tak stalo a okny ve sklepě jsme uviděli ruské vojáky, 
jak jdou po mostě, pak zahnuli ke Kubáčkovému a šli k 
Lipňanům. Vyšli jsme ze sklepa a vítali se s osvoboditeli. V 
té době už bylo hodně lidí na náměstí a vojákům podávali 
slivovici a jinou kořalku. V noci museli chlapi chodit na 
hlídku, ale já jsem raději nechodil, protože jsem se bál o svůj 
život. 

Jak jsem prožil první den osvobození. 
Bylo to 8. května 1945. Byl krásný teplý den. Ráno jsme 

poklidili dobytek, podojili krávy, nakrmili koně a prasata. 
Na pole jsme nejeli, protože jsme byli upozorněni, že dnes 
má přes obec projít fronta. Zůstali jsme proto ve sklepě, já, 
strýc Buršík s tetou a strýc Drápal, který byl velice 
rozrušený, protože den předtím mu Němci ukradli páru 
koní i s naší karetou. Naštěstí je na druhý den našel, ale až 
někde u Konice a s koňmi přijel domů. Okny jsme ve sklepě 
pozorovali, co se děje venku. Střelba ještě neutichla. Kolem 
domu procházeli němečtí vojáci a stříleli po koních, které 
volně pobíhali okolo. Kolem jedenácté hodiny nastal klid a 
rány přestaly padat. Když jsem se podíval z okna, viděl jsem, 
jak z Chrástky pochodují nějaké postavy v zástupu. Šly do 
Bránky a posléze se objevily před námi na mostě. Poznali 
jsme, že jsou to ruští vojáci. Slezli ze silnice ke kovárně a 
postupovali kolem Kubáčkové zahrady k Lipňanům. 

Mezi chalupami jsme uviděli muže s puškou. Byl to pan 
Lukáš, který se první odvážil vyjít ven. Volali jsme na něho a 
on na nás, abychom ze sklepa vyšli ven, že už žádné 
nebezpečí nehrozí. Spolu s ostatními z domu jsem vyšel na 
ulici a vítali se se sousedy. 

S nimi jsme odešli ke kostelu, kde už přijížděli další vojáci s 
koňmi zapřaženými v lehkých vozících. Vždy po jednom 
koni. Vrátil jsem se domů a tam už byl plný dvůr koní a 
vozíků s vojáky. Koně napájeli a krmili senem, které našli na 
hůře. Vojákům jsme dali najíst a napít i kořalky, čehož jsme 
pak litovali. Vojáci dostali náladu a začali být dotěrní. 
Museli jsme proto schovat všechna děvčata, moji sestru a 
nastávající manželku se sestrou, které předtím byly v bunkru 
schované celou noc. Večer jsem měl jít na noční hlídku na 
rozcestí k Doloplazům, ale nešel jsem. Měl jsem obavy z 
napadení ze strany vojáků. Všechno nakonec dobře dopadlo 

a ve zdraví jsme se všichni sešli. Na druhý den jsme byli 
vyzváni, abychom šli zakopávat mrtvé koně, kterých bylo 
hodně nejen v dědině, ale i na polích mimo obec. Nejvíc jich 
bylo při silnici na Zákřov pod nynějším hřištěm. Mrtvý ani 
zraněný nebyl hlášen žádný z občanů, německých vojáků 
padlo pět, a to když prchali po silnici k Vacanovicím. Ruský 
voják padl jeden. Byl pohřben v parku u kostela a němečtí 
vojáci ve společném hrobě na hřbitově. Koněm je tam 
odvážel pan Franta Vláčil. Náhodou jsem tam byl a všiml si, 
že mrtví jsou vyzuti z bot. Byli to horští myslivci, původně 
velmi dobře obuti a tenkrát byla nouze o boty. Teta 
Buršíková se strýcem se vrátili do Olomouce a naše rodina se 
postupně scházela s ostatními příbuznými. Bylo po válce a v 
parku na náměstí odpočívali ruští vojáci. 

Upravil Miroslav Rozkošný. 

 

Vladimír Horák, ročník 1936 
Bylo to brzy ráno, někdy na konci války, kdy u nás nastal 

nečekaný ruch. Dvůr byl plný německých vojáků, kteří z 
vozové kůlny všechno vyklízeli a instalovali tam vojenské 
kuchyně. Vojenská auta dovážela všechno možné a pro 
rodiče to byl šok. Otec, který uměl německy, i když to 
Němcům nedal znát, se dověděl, že vojáci na našem dvoře 
byli svým velením stáhnuti z obrany Kroměříže a v Tršicích 
se jejich jednotka má znovu formovat pro další úkol. Vojáci 
v polní kuchyni velice vyvařovali a hodně jídla jim zbývalo. 
To pak vylívali naším čuníkům. Když od nás vojáci 
odjížděli, pohodili po dvoře nějaké věci, o kterých si mysleli, 
že už je nebudou potřebovat. Moje klukovská zvědavost mi 
nedala, abych nezačal rozmontovávat ruksaky (telata), 
kterých se po dvoře válelo několik. Otec, jak mě uviděl, 
okamžitě mně to přísně zakázal, ať nedojde k nějakému 
neštěstí. Ale čeledín, co u nás pracoval i s manželkou, ten 
vybíral prádlo, oblečení a hlavně boty. Otec ho také varoval, 
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ať nenachytá vši a blechy. Naštěstí jeho žena všechno prádlo 
a oblečení v kotli vyvařila. 

V neděli před koncem války jsme byli s rodiči v kostele, 
jenže vrátit se z něho domů bylo komplikované. Tršice byly 
ucpané vojskem a velkým množstvím dobytka. Co to bylo 
vozů, krav, koní, že se hodnou dobu nedalo projít. Pro 
případ frontového nebezpečí jsme měli na zahradě 
vybudovaný kryt, ale nepoužili jsme ho. Ukryli jsme se v 
domě, protože od Zákřova už byla slyšet střelba. Podle 
vyprávění starších lidí byl postup sovětské armády směrem 
na Tršice brzděn německým kulometčíkem, který měl za 
úkol postup vojáků zastavit nebo alespoň zpomalit. Po jeho 
zlikvidování se fronta znovu dala do pohybu. Do Tršic 
přijeli sovětští vojáci na autech a koních. To už jsme je 
všichni vítali. 

Ráno 8. května 1945 německá jednotka městečko 
opustila, odpoledne procházeli obcí poslední němečtí vojáci 
a kolem 14. hodiny se v Tršicích objevili první ruští vojáci. 
Hlavní proud ruských vojáků se objevil na náměstí v 17 
hodin. Ale ještě 8. května 1945 byli i v Tršicích mrtví a to 
jak na straně německých vojáků, tak mezi ruskými vojáky. 

Upravil Miroslav Rozkošný. 

 

 

 

 

Kudlanka v Tršicích 
MARTIN POLÁK 

Kudlanka nábožná je druh hmyzu, který jsme znali především z obrázků a fotografií v učebnicích. Případně z kresleného seriálu o                                       
včelce Máje. Je to hmyz poměrně typický svým vzhledem a snadno identifikovatelný.  

Postupně se ale (asi za to může změna klimatu) i u nás začínají objevovat druhy hmyzu, které jsme tady dosud nebyli zvyklí 
vídat. Tak jsem loni i v Tršicích narazil na kudlanku nábožnou (Mantis religiosa). Nejprve jsem myslel, že se jedná o kobylku 
nebo saranče, ale vzápětí jsem si všimnul neobvyklého tvaru těla a hlavně předního páru končetin, který dal kudlance její jméno – 
nábožná. Spolu s trojúhelníkovou hlavou již bylo jasné, s kým mám tu čest. 

Kudlanka žije především v sušších, teplých oblastech. Původně byla v České republice rozšířena hlavně na jihu Moravy, ale 
podmínky v posledních letech jí umožňují přesun a pohodlný život i více na severu. Je masožravá — živí se hmyzem, který je 
schopna díky skvělému zraku bez problémů lovit. Obvykle číhá v záloze a pokud se neopatrný kolemjdoucí přiblíží příliš blízko, 
nemá téměř šanci. Kudlanka vymrští první pár končetin a oběť sevře jako do kleští. 

Vypadá to, že se v budoucnu budeme setkávat i s dalšími druhy hmyzu nebo obecně živočichů, kteří zde původně nežili. 
Zvláště teplomilné druhy se budou přesouvat na naše území. Dokonce se již objevují i druhy, které dříve žili ve Středomoří. 
Například Zápřadnice jedovatá, což je poměrně jedovatý pavouk, jehož kousnutí může být značně bolestivé a může mít i 
nepříjemné zdravotní komplikace. 
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