
 

 

 

 
Slovo starosty 

PAVEL KOVÁČEK 

Vážení spoluobčané, máme před sebou konec roku 2020, který byl pro všechny z nás určitým způsobem velmi svazující. Přes 
všechna vládní opatření, zákazy, příkazy apod., jsme se ale mohli společně potkat alespoň při některých akcích, které jsme my jako 
obec nebo spolky naší obce, pro Vás připravili a mohli se společně zasmát, pobavit nebo i postěžovat si na to, co právě prožíváme. 

 

Za zmínku stojí například tradiční hasičská zábava ve 
Vacanovicích memoriál dědy Nováka, páteční odpoledne v 
Lipňanech, Tršické hody, Tršický žabák a další. Ano letos 
toho nebylo tolik jako v minulých letech, avšak i přes to 
jsme měli chuť i potřebu se potkávat a sdílet spolu svoje 
životní příběhy. Rád bych proto poděkoval všem, kteří 
organizovali nebo se spolupodíleli na realizaci kulturního 
života v našich obcích a pomohli tak zprostředkovat 
kontakt nám všem, kterým chybí. 

Bohužel jsme museli některé akce – vítání občánků, vítání 
jara, besedu pro seniory, májové setkání, sportovní den ZŠ, 

divadelní představení, lampionový průvod, rozsvícení 
vánočního stromečku a mnohé další zrušit. Pevně věřím, že 
v příštím roce, ať už za přispění vakcíny nebo i jiných 
možností, bude situace lepší a budeme se moci opět plně 
věnovat všemu, co jsme si i pro následující rok naplánovali a 
co pro Vás průběžně připravujeme. 

Co se týká plesů, tak v této chvíli ještě není úplně jasné 
jestli je bude možno realizovat. Zatím není nic zrušeno, 
počítejme ale, že se mohou zrušit pár dní před konáním. O 
dalším vývoji Vás, ve spolupráci s našimi spolky, budeme 
informovat prostřednictvím našich webových stránek. 

Číslo 4 / 2020  ZDARMA 



Tršický zpravodaj  |  4/2020 
2 

Aktivity spojené se zlepšením podmínek ve všech našich 
místních částech jsou taktéž rozjeté. Tady máme více 
možností a nezahálíme. V příštím roce máme naplánováno 
například sociální bydlení v objektu Radnice, rekonstrukce 
komunikací „Pod Chrástkou“, Berk vrchní cesta, 
Přestavlky, Zákřov, Lipňany, 2. etapa veřejného osvětlení, 
obnova vnitřních prostor kulturního sálu, sociální zařízení 
Vacanovice, zajištění odpočinkových ploch pro rodiče s 
dětmi v Lipňanech a Vacanovicích, výsadba stromů a 
mnohé další. Jsem přesvědčen, že všechny naše plány se 
podaří realizovat už i s ohledem na to, že v mnoha případech 
příprava začala již v tomto roce a je tedy potřeba pouze 
rozvrhnout veškerou činnost do celého roku. A to se podaří. 

O některých aktivitách máme pro Vás připravené 
informace v tomto zpravodaji. Pokud Vás bude zajímat 
cokoliv, co nezaznělo v tomto nebo jiném článku, prosím 
kontaktujte nás a my se Vám budeme snažit odpovědět.  

Závěrem chci poděkovat všem pracovníkům obce Tršice, 
kteří se po celý rok velkou měrou podíleli na chodu obce a 
realizaci všeho toho, co si já s místostarostou a s Vámi 
vymyslíme 🙂.  

Vám všem vážení spoluobčané – sousedé a přátelé – přeji 
klidně strávené vánoční svátky po boku svých rodin, 
bohatou nadílku pod stromečkem a v novém roce pevné 
zdraví, klidnou mysl a šťastné chvíle. Přeji nám všem, aby 
rok 2021 byl pro nás všechny přehledný bez dalších 
vládních nařízení nebo opatření a hlavně abychom 
nepostrádali v našem úsudku a rozhodnutí zdravý rozum. 

   

Pavel Kováček, starosta obce 

 

Informace z obecního úřadu 
PAVEL KOVÁČEK, MARTIN POLÁK 

Konec roku se blíží a my jsme tu s posledním letošním článkem o dění v obci a na obecním úřadě. Věříme, že se dozvíte zajímavé 
informace. Přejeme Vám příjemné čtení. 

 

Nejspíš naposledy se v našem článku budeme věnovat 
stavbě nové hasičské zbrojnice. Stavba měla být dokončena 
do 20.11.2020, což bohužel dodavatelská firma nezvládla 
splnit. Nyní probíhá horečná výstavba a počítáme s datem 
dokončení 20.12.2020. Tedy o měsíc později. Ve hře jsou i 
sankce z prodlení, probíhají jednání mezi obcí a 
zhotovitelem. Na závěr jen povzdech – pokud by na 
staveništi probíhal podobný stavební ruch jako v posledních 
dnech, mohla být stavba hotova dávno. 

Momentálně probíhá oprava místní komunikace v 
Chaloupkách, část směrem ke Korábku. Zatím nám počasí 
přeje a pokud nenastanou komplikace, tak v době kdy čtete 
tyto řádky, je již hotovo. Dále je v plánu a již se vyhodnocují 
nabídky pro oprava komunikace na Berku směrem k 
bývalému letišti, kde dokonce v některých místech není 
žádný zpevněný povrch. Dodavatel však doporučuje opravu 
za příznivějších klimatických podmínek, tedy na jaře. 
Počítáme s realizací koncem března nebo v dubnu. A do 
třetice místní komunikace. V příštím roce bychom chtěli 
také opravit cestu pod lesem Pod Chrástkou. Je již ve velice 
nevyhovujícím stavu. 

V příštím roce bude pokračovat 2. etapa kladení 
elektrického vedení do země. Současně s touto akcí bude 

probíhat i další etapa výměny veřejného osvětlení v Tršicích. 
Začátek akce závisí především na společnosti ČEZ, ale dle 
našich informací by se mělo začínat na jaře 2021. Ve výměně 
osvětlení bude zahrnuto také vybudování osvětlení na cestě 
kolem 1. stupně základní školy, mateřské školy a jídelny. 
Také bude doplněno veřejné osvětlení Pod Chrástkou. 

Pokud jste byli na posledním zasedání zastupitelstva obce, 
pak víte, že v příštím roce plánujeme přijmout nového 
zaměstnance do pracovní čety. Úkolů neubývá, právě 
naopak. Potřebujeme tedy posílit kapacity naší pracovní 
čety. Také bychom rádi přijali technicko hospodářského 
pracovníka, který by měl na starosti správu majetku obce. 

A konečně kontejnery na tříděný odpad. Momentálně 
sledujeme využívání kontejnerů v jednotlivých částech obce 
a budeme se snažit najít optimální počet a umístění 
jednotlivých kontejnerů. Pokud budou chybět, zajistíme 
další. Jako první změnu umístíme kontejnery u parkoviště 
vedle potoka – poblíž kontejneru na bioodpad. 

Pro dnešek je to všechno, užijte si klidný konec roku a v 
dalším roce – tentokrát už 2021 – se těšíme nashledanou. 
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Vánoční strom 2020 
MARTIN POLÁK 

S blížícím se koncem roku tu máme opět předvánoční – adventní období. U nás (a nejen u nás) je začátek tohoto období spojen i s 
rozsvícením vánočního stromu. Letos pojaté netradičně – bez punče a akce pro veřejnost. I tak věřím, že až se budeme večer vracet 
domů, bude nám rozsvícený stromek, jako maják, ukazovat – ano, tady jsem doma. 

 

V pátek 27. 11. 2020 jsme se sešli se starostou obce panem 
Pavlem Kováčkem, ředitelkou naší školy paní Andreou 
Teplou a předsedkyní kulturní komise paní Danielou 
Nucovou abychom aspoň v komorním prostředí letošní 
vánoční strom rozsvítili. V 17 hodin zaznělo z obecního 
rozhlasu několik koled a přání pro nadcházející adventní 
období. Snad vám všem udělalo radost. 

 

A teď ještě přání od účastníků. 

 
Pavel Kováček, starosta obce 

Milí spoluobčané, milé děti, 

přeji Vám krásné prožití adventního času, bez žádných 
zdravotních či jiných komplikací, klidné prožití vánočních 
svátků se svými rodinami a hodně zdraví v novém roce. 

Věřím, že při dalším rozsvícením vánočního stromečku se 
již budeme moci společně setkat při zpívání vánočních písní 
a u dobrého punče. 

 
Andrea Teplá, ředitelka Základní a mateřské školy 

Vážení tršičtí občané, milé děti,  

v rámci dnešního rozsvícení vánočního stromu přeji vám 
všem krásný adventní čas, pohodové Vánoce v rodinném 
kruhu a kupu zdraví do nového roku. 

 
Daniela Nucová, předsedkyně kulturní komise 

Období adventu a konce kalendářního roku mnozí z nás 
berou jako období, kdy se snažíme být milejší, vstřícnější i 
štědřejší, než jindy. 

Na nás ženách většinou leží příprava jednoho z 
nejkrásnějších svátků v roce. Celý kolotoč příprav, 
nakupování, zdobení, pečení a vaření pro naše nejbližší. 
Přeji nám všem, abychom jej v letošním roce zvládly v co 
největším klidu a pohodě. 

Mužům přeji do nového roku více trpělivosti, tolerance a 
pravého gentlemanství, které se z dnešní doby začíná 
pomalu vytrácet.   

Dětem přeji, aby jim předvánoční čas rychle uběhl a pod 
stromečkem našli, to co si přáli. 

Chtěla bych poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě 
vánočních ozdob a pomohli nám ozdobit vánoční 
stromeček. 

Přeji Vám všem pěkný advent, klidné svátky a mnoho 
štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2021. 
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Heraldická malba na zámku v Tršicích 
MARTIN POLÁK 

Roku 1984 byla na zámku v Tršicích objevena při malování interiéru chodby v prvním poschodí neznámá nástropní olejomalba. 
Po konzultaci s Okresním střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci bylo rozhodnuto, že malba bude 
zachována a postupně obnovena. 

 

Prací na odkrývání a čištění malby, která významně 
obohatila interiér zámku, se ujala restaurátorka K. 
Trezuljaková. Z nástropní malby o rozsahu asi 15m2 bylo 
sejmuto několik vápenných a hlinkových vrstev, provedeno 
vytmelení a malířská retuš chybějících částí. Podle odkryté 
signatury na meči sv. Václava jde o dílo olomouckého malíře 
Rabenalta (1819 - 1892) z roku 1876. Kompoziční jádro 
malby, jejíž význam je dán především hodnotou 
heraldickou, tvoří rozvíjená kartuše olomoucké kapituly, do 
jejíhož majetku tršický zámek od roku 1568 patřil. Znak 
olomoucké kapituly pochází z doby olomouckého biskupa 
kardinála Františka kardinála z Ditrichštejna a byl až do 
počátku 19. století každoročně uváděn na tištěném 
kapitulním kalendáři. 

 

Základ znaku tvoří romanticky cítěná figura českého 
knížete Václava ve zlatém brnění, s knížecí čapkou, mečem a 
praporcem. U nohou knížete jsou umístěny tři španělské 
štíty. Na středním zlatém štítu je namalována černá 
svatováclavská orlice se zlatou osmicípou hvězdou na hrudi. 

Po heraldicky pravé straně je erb arciknížectví rakouského: v 
červeném poli stříbrné břevno a knížecí koruna se třemi 
viditelnými oblouky, červenou výplní a hranostajovým 
lemem. Na opačné straně je umístěn erb Říše římské s 
černou dvouhlavou orlicí a císařskou korunou. 

Ve čtyřech rozích malby, původně vyplňující strop dnes 
zrušené místnosti, doplňují kompozici zavíjené kartuše se 
čtyřmi identickými erby olomouckého kanovníka Arthura z 
Koeniegsbrunnu (1817 - 1880). Ve čtvrceném štítu – 
položeném na osmicípé hvězdě – je na prvním a čtvrtém 
zlatém poli zobrazen krahujec. Zbývající dvě červená pole 
štítu jsou dělena dvěma šikmými stříbrnými pruhy. Nad 
štítem je umístěna baronská koruna, berla, mitra s fibriemi 
(druh vlákna z agave) a fialový klobouk se šesti střapci. 

Arthur z Koeniegsbrunnu patřil mezi nejvýznamnější 
osobnosti olomouckého života minulého století. Narodil se 
v Brně 20. září 1817 a po studiích ve Vídni a v Olomouci 
působil mimo jiné i jako ředitel kapitulních statků a vrchní 
inspektor olomoucké arcidiecéze. Byl horlivým vlastencem a 
na české straně stál i jako zemský poslanec. Redigoval 
vlastenecký časopis „Cyril a Metoděj“, obětavě podporoval 
počátky olomouckého Vlasteneckého muzea. V roce 1848 
vedl do Vídně deputaci složenou ze zástupců Hané a 
Valašska se žádostí o připojení Moravy k Čechám. Za dva 
roky se přihlásil k zakladatelům Národní jednoty v Brně. 

 

Poznámka: 

Za Arthura z Koeniegsbrunnu byly zrušeny valy na 
jihovýchodní straně zámku, zahrada ovocnářská a 
zelinářská, zřízen úhledný park vysázený okrasnými keři, 
domácími i cizokrajnými stromy, hlavně jehličnany. Jeho 
dílem byl i hájek za Horním mlýnem a řada lip podél 
hlavní cesty v Chaloupkách, nad levým břehem říčky 
Olešnice. Pamětníci vzpomínají na vzrostlé a rozložité lípy a 
na bohatou žeň v době květu. V letech 1871-1880 pobýval v 
Tršicích, kde také 8. 4. 1880 zemřel. 

Zpracováno na základě informací z původních stránek obce 
Tršice. Autor původního textu: Ing. J. Vybíral. 
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Poslední boj Karla Bolfa z Lipňan 
MIROSLAV ROZKOŠNÝ 

Letos jsme vzpomněli 75. výročí konce 2. světové války a sto patnáct roků uběhlo od narození protifašistického odbojáře Karla Bolfa 
z Lipňan. Posledním měsícům jeho života věnoval svoji stať ve Sborníku Státního okresního archivu Přerov za rok 2019 jeho 
pracovník Petr Jirák. 

 

 

Na rozdíl od historika Gustava Voždy, který svůj článek o 
tomto lipňanském rodákovi už před více lety psal na základě 
vzpomínek pamětníků, je Jirák ve své stati pravdivější a 
přesnější, protože využil ke svému studiu Bolfova osudu 
historických archiválií z Moravského zemského archivu v 
Brně. Z Jirákovy čtrnáctistránkové práce stručně vyjímám.  

Karel Bolf se stal členem odbojové organizace Lvice, která 
působila zejména v Lazníkách a okolí. Při odbojových 
akcích se pohyboval ozbrojen pistolí a na ukrývání dalších 
zbraní se podílel. Gestapo se mu však brzy dostalo na stopu 
a Bolf se proto ukrýval u svých příbuzných a přátel. Jako 
první doplatil na svoji pomoc prchajícímu Bolfovi rolník 
Josef Hák, narozený 27. 10. 1875 v Lipňanech, který v 
únoru 1943 zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi. Ale 
v té době se už Karel Bolf ukrýval ve Věrovanech u Marie 
Přecechtělové, jejíž manžel pracoval v Německu. Jeho 
relativně pohodlný úkryt trval jen půl roku, protože se o 
něm dověděl kriminálník František Slováček z Otrokovic a 
Bolfa udal gestapu. Gestapáci k jeho zatčení použili lsti. Od 
udavače věděli, že Bolf má velký zájem koupit rádio. 
Nastrčili proto dva své řidiče Lindenthala a Weikerta, kteří 
výborně ovládali český jazyk, aby Bolfovi rádio nabídli a 
ostatní čekali venku. Lindenthal se na Bolfa vrhl, ale tomu 

se podařilo vytáhnout pistoli a dvakrát vystřelit. Střílel také 
Lindenthal, ale minul. Naopak zasažen byl Lindenthal a po 
rozdrcení krčku levé stehenní kosti byl až do konce války 
vyřazen ze služeb gestapa. Druhý gestapák však Bolfa 
usmrtil střelou do spánku. Výsledky tohoto gestapáckého 
zásahu ve Věrovanech dne 18. 8. 1943 byly kruté. Postupně 
bylo zatčeno jedenáct osob, které Bolfovi pomáhaly, včetně 
jeho matky, bratra a sestry. Ti se však z vězení vrátili. 
Nejhůře dopadla mladá matka čtyř dětí Marie 
Přecechtělová, v jejímž bytě se Bolf ukrýval a její sestra Anna 
Bosáková, která s ní bydlela ve stejném domku. Obě 
německý soud odsoudil k popravě gilotinou. Za pomoc 
Karlu Bolfovi byli k trestu smrti odsouzeni také Jan a 
Hedvika Kupkovi z Kokor a Antonín Kelar z Lazník. 
Manžel Bosákové byl soudem osvobozen a ostatní se 
naštěstí z vězení vrátili. Po válce došlo i na zrádce Slováčka a 
gestapáky. František Slováček byl 30. 4. 1947 odsouzen k 
trestu smrti a ještě téhož dne popraven. V té době už nežili 
gestapáci, kteří Bolfa zatýkali. K trestu smrti byli stejně jako 
Slováček odsouzeni Mimořádným lidovým soudem v 
Uherském Hradišti, Lindenthal 20. 5. 1946 a Weikert o 
devět dní později. 
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Učitel Vladimír Chalupa (1897-1982), rodák z 
Lipňan 

MGR. PETR FOJTÍK 

Rád bych vám povyprávěl životní příběh učitele Vladimíra Chalupy, který se narodil na sklonku 19. století v Lipňanech, které 
jsou součástí Tršic. 

 

Vladimír Chalupa se narodil dne 3. srpna 1897 v 
Lipňanech čp. 1. Byl synem rolníka Tomáše Chalupy z 
Lipňan a Marie rozené Nevřivové z Penčic. Obecnou školu 
navštěvoval v Lipňanech a v Penčicích. V roce 1910 udělal 
zkoušku do 2. třídy měšťanské školy v Přerově, kde 
navštěvoval i následující dva ročníky. Jako 16letý byl v roce 
1913 přijat na učitelský ústav v Příboře. V červenci 1917 
obdržel vysvědčení učitelské dospělosti. V polovině září 
1917 byl ustanoven jako výpomocný učitel v Troubkách u 
Přerova. Dne 15. listopadu 1917 odešel na obecnou školu 
do Přerova. Od následujícího školního roku 1918/1919 
začal opět působit na obecné škole v Troubkách. Zkoušku 
učitelské způsobilosti vykonal v listopadu 1919. Po třech 
letech působení v Troubkách, odešel ke dni 1. září 1921 na 
vlastní žádost do okresu Uherský Brod. Nejprve byl 
ustanoven prozatímním učitelem v Korytné. Dne 1. září 
1923 se stal prozatímním řídícím učitelem v Květné. K 1. 
září 1925 byl přeložen do Rokytnice, kde byl rovněž 
prozatímním řídícím učitelem. K 1. září 1926 byl jmenován 
definitivním řídícím učitelem v sousedním Jestřabí, kde 
působil až do roku 1945. V létě 1945 se Vladimír Chalupa 
dobrovolně vzdal definitivního místa ve škole v Jestřabí a 
dnem 1. září 1945 odešel do Mařatic u Uherského Hradiště 
(v současnosti místní část města Uherské Hradiště), kde 
působil po zbytek svého profesního života. 

 

V prvním školním roce 1926/27, kdy nastoupil do 
Jestřabí, navštěvovalo školu 65 žáků, z toho 29 chlapců a 36 
děvčat. V jeho posledním školním roce 1944/45 
navštěvovalo školu 111 žáků, z toho 43 chlapců a 68 děvčat. 
Vladimír Chalupa vyučoval po celou dobu svého působení 

1. třídu (například ve školním roce 1933/34 se jednalo o 20 
hodin týdně; v jednotřídce bylo více ročníků). Po jeho boku 
se za tu dobu vystřídalo několik učitelů a učitelek, kteří učili 
2. třídu (v témže roce výpomocný učitel Josef Poledňák učil 
26 hodin týdně). Děti učila také speciální učitelka ženské 
ruční práce a domácí nauky, do školy docházel také kaplan 
vyučující římskokatolické náboženství ze sousední Štítné 
nad Vláří. Občas měl řídící učitel k dispozici výpomocného 
učitele/učitelku či praktikanta/praktikantku. 

Vyučování bylo komplikované. Školní budova byla malá. 
Měla jen jednu třídu a byt pro řídícího učitele a jeho rodinu. 
Ostatní učitelský personál nemohl být z kapacitních 
důvodů ubytován ve školní budově, ale bydlel v privátech 
(druhý učitel, výpomocný učitel, praktikant) nebo ve vlastní 
domácnosti (učitelka ručních prací), kaplan na faře ve 
Štítné. Škola byla sice dvojtřídní, ale jen papírově. V jediné 
třídě se střídaly děti z první a druhé třídy při ranním a 
odpoledním vyučování. Tuto neutěšenou situaci se snažil 
Vladimír Chalupa jako ředitel školy po léta řešit s obcí. Ale 
jeho snaha, stejně jako snaha jeho předchůdců, byla již od 
roku 1910 neúspěšná. Situace byla uspokojivě vyřešena až 
dlouho po jeho odchodu v roce 1962. 

Řídící učitelé měli za povinnost psát školní kroniku. Psaní 
kroniky převzal Chalupa od svého předchůdce v roce 1926. 
Psal ji však jen do roku 1939, kdy vznikl Protektorát Čechy 
a Morava. Dobu války řídící učitel do kroniky záměrně 
nezaznamenával. Zápisy z doby války rekonstruoval ze 
zápisků až jeho nástupce po roce 1945. Vladimír Chalupa 
měl na starosti rovněž knihovnu (ne ještě obecní, ale školní). 
Fond knihovny byl pravidelně doplňován nákupy knih a 
časopisů. Ve škole zřídil čítárnu. 

Za působení Vladimíra Chalupy byla zřízena školní 
zahrada, kde se děti učily pěstovat užitkové i okrasně 
rostliny. Řídící učitel každoročně pořádal oslavy 28. října 
jako Svátku svobody, který byl tehdy spojen s oslavou 
Dětského dne. Oslava měla část žákovskou, formou besídky 
ve škole, a občanskou, na návsi s hudbou. Původní 
žákovskou oslavu u obecního Vánočního stromku proměnil 
v pořádání žákovské předvánoční besídky, na kterou 
připravoval s dětmi divadelní představení (například před 
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Vánocemi 1937 secvičili hru Kašpárkovy Vánoce). Pořádal 
rovněž každoroční žákovskou oslavu narozenin prezidenta 
T. G. Masaryka (7. března). S dětmi jezdil na výlety do 
vzdálenějších míst (Zlín, Otrokovice, Uherský Brod, Brno, 
Trenčianské Teplice, na poutní místa Velehrad či Sv. 
Hostýn, nebo na hrad Buchlov). Nebo s nimi chodil na 
vlastivědné vycházky do okolí (prohlídka skláren ve Sv. 
Štěpáně a Sv. Sidonii, na Vršatec a Podhradské skály, na 
Kochavec, či do Luhačovic). Například v 10. jubilejním roce 
republiky v r. 1928 popisuje na stránkách školní kroniky 
výlet na brněnské výstaviště, kde „dětem naskytla se vzácná 
příležitost viděti svého milovaného tatíčka Masaryka“. Na 
konci školního roku se rovněž konaly žákovské besídky. 
Například v červnu 1938 se uskutečnila besídka s 
připraveným programem pro občany obce s názvem „Děti 
na stráž republiky“ s aktuálním námětem ohrožení země. 
Školní děti navštěvovaly také divadelní a filmová 
představení ve Štítné nad Vláří či ve Slavičíně. Vedle běžné 
výuky byla realizována také – dnes bychom řekli – 
projektová výuka. Například v dubnu 1935 proběhl „Týden 
čistoty“ na téma osobní hygieny, pravidelného očisty oděvu 
a obuvi, či domácího úklidu. V témže roce byla zavedena ve 
školách branná výchova, která byla implementována napříč 
školními předměty. 

 

Řídící učitel rozšiřoval množství a pestrost učebních 
pomůcek. V průběhu let se obnovovaly či nově pořizovaly 
různé pomůcky. Pořizovaly se učební tabule, mapy, obrazy, 
či skříně na pomůcky. Pro předmět ženských ručních prací 
byl zakoupen šicí stroj. Finance na pomůcky se získávali 
různými způsoby: poskytovala je obec jakožto zřizovatel, z 
výnosů žákovských besídek, či z darů bývalých absolventů. 
Postupem doby vytvořil řídící Chalupa systém bezplatného 
zapůjčování učebnic žákům, což nebylo v té době obvyklé 
(děti si učebnice běžně kupovaly, zvláště žáci z chudých 
rodin si však nemohli učebnice dovolit). 

Jak bylo v této době běžné, tak učitel se v komunitě, kde 
působil, se zapojoval i do dalších aktivit. Byl aktivní 

divadelní ochotník v sousední obci Štítná nad Vláří, kde s 
tamními Sokoly nacvičoval divadelní představení pro 
veřejnost. Při snaze místního obchodníka Jaroslava Saňáka 
založit ochotnický divadelní spolek v obci Jestřabí oslovil 
řídícího učitele s prosbou, zda by se ujal režisérského postu. 
Chalupa jej z důvodu nedostatku času odmítl (1932). 

Vladimír Chalupa byl pravidelně jmenován jakožto vládní 
komisař do čela volebních komisí při volbách do poslanecké 
sněmovny a senátu, při volbách do zemského zastupitelstva 
v Brně, okresního zastupitelstva v Uherském Brodě či 
obecního zastupitelstva v Jestřabí. V průběhu Protektorátu 
Čechy a Morava (1939-1945) byl jmenován zásobovacím 
referentem u obecního úřadu. Občanům vydával 
potravinové lístky, což znamenalo občasné nepříjemnosti 
mezi místním obyvatelstvem. Rovněž musel čelit kontrolám 
nadřízených úřadů včetně hrozby postihu ze strany 
německé okupační správy. 

Vladimír Chalupa měl mezi občany obce Jestřabí 
patřičnou autoritu. A to nejen díky své vysoké postavě. 
Pořádal osvětové přednášky na různá témata pro veřejnost 
(na témata z oblasti sociální, zdravotní, vlastivědné apod.). 
Vystupoval na řadě veřejných shromážděních s proslovy 
(oslava výročí republiky, narozeniny prezidenta Masaryka 
ad.). Proslov k občanům pronesl také bezprostředně po 
osvobození republiky dne 10. května 1945. 

Manželkou Vladimíra Chalupy byla Marie rozená 
Grošaftová (*27.11.1904), která pocházela ze slovenského 
Uhrovce (jedná se o obec kde se narodil Ľudovít Štúr či 
Alexander Dubček). Vladimír a Marie se vzali v době 
působení Vladimíra Chalupy v Květné dne 18. února 1925. 
Ještě v Květné se narodil syn Vladimír (*5.10.1925). Mladší 
dcera Dagmar, později provdaná Dostálková (*25.6.1933), 
se narodila v Jestřabí. Vladimír Chalupa zemřel 18. října 
1982 ve věku 85 let. Jeho manželka jej následovala na 
věčnost dne 11. září 1983 ve věku nedožitých 79 let. 

Je zřejmé, že Vladimíru Chalupovi byla manželka oporou 
a starala se také o děti, které její manžel vychovával a 
vzdělával. Na stránkách školních kronik se například 
dočítáme, že v rodinné kuchyni ředitele školy jeho manželka 
spolu s dětmi pekla vánoční cukroví. Starala se také o školní 
zahradu, která sloužila dětem, učitelům i rodině pana 
ředitele školy. 

Vladimíru Chalupovi ležel na srdci osud dětí, zvláště 
nadaných či sociálně slabých. Chalupa dokázal rozpoznat 
talentované žáky a vhodně je nasměrovat k dalšímu vzdělání. 
Za jeho působení vzrostl počet dětí z obce, které zamířily z 
obecné školy na měšťanskou školu do Slavičína. Na vyšší 
stupeň vzdělání samozřejmě dosáhla jen menšina dětí, 
většina dětí nadále docházela za osmiletou povinnou školní 



Tršický zpravodaj  |  4/2020 
8 

docházkou jen na obecnou školu ve své obci. Zajímavý je 
třeba soupis žáků, kteří navštěvovali slavičínskou 
měšťanskou školu ve školním roce 1935/36. Mezi 7 dětmi 
najdeme jednoho pozdějšího vědce v oboru medicíny, který 
se prosadil v USA (František Pinďák), gymnaziálního 
profesora dějepisu a klasických jazyků (Josef Fojtík), či 
římskokatolického kněze, který byl zároveň velkým znalcem 
biologie (František Bureš). V průběhu hospodářské krize ve 
30. letech se u Vladimíra Chalupy prohloubilo sociální 
cítění. Viděl jak bída a nouze hospodářské krize dopadá na 
občany. Zvláště pak na jejich děti, které měl dnes a denně 
před očima. Zajímal se o podmínky života v sociálně slabých 
rodinách, kterým se snažil pomoci a podporovat je. Proto 
zřídil chudinský fond, z něhož byli podporováni nejchudší 
žáci. 

Vladimír Chalupa v únoru 1921 vystoupil z 
římskokatolické církve. Stalo se tak v souvislosti se sčítáním 
lidu v jeho tehdejším působišti v Troubkách, kdy krátce 
před sčítáním došlo ke konfliktu mezi konzervativním 
obyvatelstvem a učiteli, kterým obyvatelé nadávali do 
pokrokářů. Učitelé byli ustanoveni jako sčítací komisaři. 
Mezi obyvatelstvem se rozšířila fáma, že učitelé budou ve 
sčítacích formulářích měnit občanům náboženské vyznání. 
Vladimír Chalupa na to reagoval impulsivně: vystoupil z 
katolické církve. O pár měsíců později opustil na vlastní 
žádost své dosavadní působiště a požádal o přeložení do 
někdejšího okresu Uherský Brod. Rovněž známe i okolnosti 
jeho návratu do katolické církve, ke kterému došlo na 
Velikonoční pondělí roku 1939 (9. dubna). Ve svých 
pamětech to popisuje jestřabský obchodník, hostinský a 
soused Chalupových, Jaroslav Saňák. Zároveň byly při té 
příležitosti pokřtěny děti a rodiče uzavřeli církevní sňatek. 
Křest i sňatek vykonal kaplan P. Antonín Rychlý, který v té 
době docházel do školy v Jestřabí učit náboženství. Jak dále 
píše Jaroslav Saňák „Vladimír přijal sv. biřmování v roce 
1940 v Brumově a já jsem mu posloužil co biřmovací 
kmocháček“. (Ovšem v rodné matrice u narození Vladimíra 
Chalupy je poznámka, že se vrátil do katolické církve již v 
dubnu 1922). 

V roce 2003 se autor těchto řádků setkal s dcerou 
Vladimíra Chalupy Dagmar Dostálkovou a jejím bratrem 

Vladimírem Chalupou mladším. Sourozenci Chalupovi 
tehdy zavítali do Jestřabí při příležitosti oslav 500. výročí 
první písemné zmínky o obci. Vladimír a Dagmar v Jestřabí 
prožili své dětství a mládí. Při rozhovoru s paní Dagmar 
jsem se dotkl tématu odchodu rodiny z obce po skončení 
války na konci léta 1945. Naznačovala, že se vyskytl nějaký 
problém, kdy s jejím otcem měl někdo z válečné doby 
nevyřízené účty. Došlo k nějakému pnutí, konfliktům. A 
tak její otec požádal školské úřady o přeložení na nové 
působiště. 

Nejstarší generace rodáků z Jestřabí osmdesátníků a 
několik málo žijících devadesátníků, ještě dnes vzpomíná na 
svého řídícího učitele Vladimíra Chalupu, rodáka z Lipňan. 

 

 

Mgr. Petr Fojtík, historik a rodák z obce Jestřabí, kde 
Vladimír Chalupa bezmála 20 let působil 
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