
Slovo starosty 
PAVEL KOVÁČEK 

V ážení spoluobčané, milí přátelé, doufám, že jste 
všichni zdrávi a těší mě, že Vás mohu přivítat u 
našeho dalšího zpravodaje. 

Toto číslo je vydáno s menším zpožděním, jelikož se i z 
důvodu čerpání dovolených nepodařilo včas připravit 
všechny články. Věřím, že budete mít pochopení a jsem 
přesvědčen o tom, že informace, které jsou obsahem 
tohoto vydání, budou pro Vás užitečné a zajímavé. 

Kromě plánovaných projektů, o kterých si můžete 
přečíst v dalších článcích, bych Vás chtěl informovat o 
nástupu nových zaměstnanců do obecní čety. Na 
čistírnu odpadních vod nastoupil pan Tomáš Vidomus, 
který spolupracuje s panem Dvořákem a vytvářejí tak 
plnohodnotný tým, pro zajištění správného chodu ČOV 
a péči o vodovod a kanalizaci v našich obcích. Do 
obecní čety dále nastoupil pan Jaroslav Vaněček a pan 
Michal Lavička, kteří posilují tým pracovníků tak, 
abychom zajistili údržbu a čistotu veřejných prostor. 
Všem novým zaměstnancům přeji mnoho úspěchů v 
práci pro obec a jsem přesvědčen o tom, že rozmanitost 
činností při plnění všech pracovních úkolů pro ně bude 
výzvou. 

ZDARMAČíslo 2 / 2021
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V minulém týdnu jsme dokončili přípravu stolního 
kalendáře pro rok 2022 a mohu s radostí konstatovat, že 
se můžete těšit na opravdu vydařené vydání. Příprava 
kalendáře byla v letošním roce velice náročná. Proto 
nemohu opomenout srdečně poděkovat za spolupráci na 
tomto projektu paní Lence Svrčkové, panu Milanu 
Mahdalovi, paní Haně Dvořákové, paní Boženě 
Martiníkové, paní Marii Mrlínové a všem, kteří se 
podíleli na přípravě, dle mého názoru, velice pěkného a 
zajímavého stolního kalendáře. 
Ke konci prázdnin Vám přeji dostatek odpočinku a užijte 
si poslední dny prázdnin a konec léta plnými doušky. 
Přeji Vám pevné zdraví a těším se na setkání s Vámi na 
hodových slavnostech, které pro Vás ve dnech 10. - 12. 
9. 2021 připravujeme.   
  
S pozdravem, 
Pavel Kováček, starosta obce 

Informace z obecního 
úřadu 

PAVEL KOVÁČEK, MARTIN POLÁK 

V ážení čtenáři, čas letí a máme tu opět článek o 
dění v obci. Toto prázdninové vydání má 
zpoždění, ale snad Vám to nebude tolik vadit. 

Věříme, že informace pro Vás budou i tak zajímavé. 
Pojďme se do toho společně pustit! 
Možná jste už sami zaznamenali, že se v budově 
Radnice něco děje. Byla zahájena výstavba sociálních 
bytů, jak jsme Vás již informovali v některém z 
předchozích článků. Podle stávajícího plánu by realizace 
měla proběhnout do konce listopadu tohoto roku. Je 
možné, že dojde k malému zdržení, nicméně všechny 
stavební práce budou hotové do konce tohoto roku. 
Následovat pak bude kolaudace, která pravděpodobně 
proběhne zkraje roku příštího. Jelikož stavební práce 
mohou způsobovat hluk a jiné snížení komfortu, prosíme 
občany o shovívavost. 
Na konci srpna začne další etapa rekonstrukce 
elektrického vedení. Pro nás to znamená, že v návaznosti 
na tuto akci budeme pokračovat v obnově veřejného 
osvětlení v příslušných částech obce. Také v rámci této 
akce jednáme o rekonstrukci chodníku Tršice střed, směr 
Hrubá strana a na Hrubé straně. Opravu chodníku na 
Berku budeme pravděpodobně muset řešit jako 
samostatnou stavební akci. Rozsah prací je poměrně 
velký i kvůli dosti velkému výškovému rozdílu mezi 

vozovkou a chodníkem. Navíc je potřeba vyřešit i 
předzahrádky a parkovací místa. 
Dostali jsme se k opravám chodníků. V plánu je oprava 
chodníku směrem od obchodu k panelákům (Pod 
Chrástkou), nicméně je možné, že na opravu dojde až na 
jaře příštího roku. Vyšší prioritu má momentálně oprava 
chodníků na hřbitově včetně opravy kříže ve středu 
hřbitova. Tato akce by měla být hotova během podzimu. 
Probíhají také opravy a údržba místních komunikací ve 
vlastnictví obce. Byla dokončena rekonstrukce 
poškozené vozovky v Přestavlkách, kde byla uplatněna 
reklamace na nekvalitně provedenou práci po 
vybudování vodovodu do místních částí. Byla také 
provedena oprava komunikace v Chaloupkách, v části 
Berk, směrem k bývalému letišti, byl položen základní 
zpevněný povrch. Dále se připravuje oprava komunikace 
v Lipňanech na točně autobusů u hasičské nádrže.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
proběhne 9. října 2021. 

Podrobný rozpis bude v předstihu zveřejněn na 
www.trsice.cz (sekce Aktuality) a na letácích.

http://www.trsice.cz
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V průběhu roku pak také probíhá průběžně oprava 
menších výtluků. Bohužel ne všechny cesty jsou ve 
vlastnictví naší obce. Tam pak zbývá upozornit 
vlastníka a doufat, že opravu provede co nejdříve. 
Věříme, že postupné zkvalitňování obecních cest a 
silnic zvýší Váš komfort. 
Letos jsme také iniciovali úpravy dopravního značení 
ve vybraných místech obce. Jde nám především o 
zvýšení komfortu a bezpečnosti našich občanů. Nyní 
jsme ve fázi, kdy se začínají osazovat příslušné 
dopravní značky – možná jste již zaznamenali značky 
při vjezdu do kulturního areálu pod zámkem. V nejbližší 
době se budou osazovat další značky – například 
omezení rychlosti kolem paneláků a mateřské školy. 
Problém, který dlouhodobě trápí vacanovské hasiče – 
totiž chybějící hygienické zázemí pro pořádání akcí – se 
již také blíží svému řešení. Vše je již vyřízeno a čekáme 

na dodávku hygienických kontejnerů. Práce na instalaci 
by měly začít v druhé polovině září. Takže příští rok již 
bude na hasičské soutěži a zábavě podstatně lepší 
zázemí. Po dohodě s hasiči z Lipňan bude podobný 
hygienický kontejner instalován i na zdejším hřišti. 
Navíc pak chceme v Lipňanech, opět pomocí 
kontejneru, vybudovat obecní místnost, která bude 
sloužit jako zázemí pro různé akce. Jak možná víte, 
podobná místnost v Lipňanech již delší dobu schází. 
Jako každý rok touto dobou probíhá příprava hodových 
slavností. Program je opět pestrý a jistě si každý najde 
„to svoje“. V rámci hodových oslav proběhne také 
slavnostní předání nové hasičské zbrojnice do užívání. 
Mějte hezký zbytek léta a těšíme se na setkání s Vámi. 
Třeba právě na hodech!

Ukliďme naše obce 
BC. LUDĚK BEDNAŘÍK 

U kliďme Česko i Ukliďme svět jsou 
dobrovolnické úklidové akce, které probíhají na 
území celé České republiky. Jejich cílem je 

odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v 
blízkosti našich obydlí. O víkendu 27.-28. března 
úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme 
Česko. Podle odhadů se jej zúčastnilo na zhruba 
tisícovce míst 40-50 tisíc dobrovolníků včetně známých 
osobností. 
Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů 
České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, 
skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, 
důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, 
turisti, pejskaři a ostatní občané… Prostě všichni, na 
koho si jen vzpomenete. Úklid je samozřejmě možné 
naplánovat v libovolném termínu, který vyhovuje 
místním organizátorům. 
Letošní úklidovou akci jsme tedy také pojali v duchu 
výše zmíněné celostátní úklidové akce „Ukliďme 
Česko“ a úklid našich obcí jsme naplánovali na sobotu 
15.5.2021. I přes nepříznivé počasí, které v předchozích 
dnech panovalo, bylo sobotní dopoledne krásně teplé a 
slunečné, prostě speciálně objednané na tuto akci, které 
se zúčastnili občané Tršic, Lipňan a Přestavlk. V 
Tršicích se nás sešlo pouze čtrnáct, ale i tak jsme byli 
schopni vysbírat odpadky téměř po celé obci. Odpadků 
bylo letos o poznání méně, což přikládáme vládním 
opatřením, která od posledního sběru omezovala konání 
veškerých kulturních akcí a pohybu osob. V obci 
Lipňany se pod vedením pana Lepaře účastnili akce 
čtyři občané. Zde se odpadků také moc nenašlo, a to 

díky pravidelnému úklidu, který v této obci probíhá. 
Nejvyšší a po pravdě nečekanou účast měla letošní akce 
v obci Přestavlky, ve které se sešlo neuvěřitelných 
dvacet sběračů z řad spoluobčanů. Z toho vyplývá, že 
není důležité kolik obyvatel daná obec má, jako spíš 
odhodlání a chuť místních občanů společně něco udělat 
pro dobrou věc. Můžeme si jen přát, aby Přestavlky 
byly příští rok inspirací i pro ostatní naše obce. 

Za všechny organizátory bych tímto rád všem 
spoluobčanům poděkoval za jejich účast. Je velice 
potěšující zjistit, že nám není lhostejné, v jakém 
prostředí žijeme, a to, že jsme ochotni společně udělat 
něco málo nejen pro naši přírodu, ale i pro hezčí 
prostředí našich domovů. Velké poděkování také patří 
obci Tršice, jmenovitě panu starostovi, za podporu celé 
akce a v neposlední řadě i Klubu zahrádkářů, kteří i 
letos pro tršické účastníky připravili občerstvení ve 
formě vynikajících koláčů a kafíčka. 
Díky a těším se na setkání u další akce.
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Den Země, týden s 
tříděním odpadu 2021 
BC. VERONIKA ZATLOUKALOVÁ 

V  úterý jsme se vydali uklidit Tršický les a hned 
za humny jsme měli pytel skoro plný, co 
všechno jsme našli – nestačili jsme se divit. 

Pneumatiky, starý blatník od kola, rukavice, ponožky, 
hračku dinosaura, spoustu skla, plechovek, roušek a 
všelijakých obalů. A aby naše Země byla veselá, odpady 
jsme vysbírali! 
Ve čtvrtek 22. 4. 2021 čili ve Dne Země si děti prošly 
ekologicky zaměřenou stezku na téma „Třídíme odpady“ 
– kterou měli nachystanou okolo MŠ. Výsledkem 
tajenky v rámci stezky bylo RECYKLACE. A co to je? 
To už také víme!  

Protože, i když jsme jen malé děti, my umíme třídit 
smetí!

Konečně zase pořádná 
Tečka za školním rokem 

Tršice 2021 
MGR. RADKA MAŠATOVÁ 

V  letošním roce bylo stanoveno datum naší 
tradiční slavnosti, při které se loučíme se 
školním rokem, na pátek 25. června. Po dvou 

letech jsme se zase sešli v hojném počtu pod hradem u 
altánku. Loňská Tečka proběhla kvůli Covidu v 
omezené podobě v sále Radnice. 
I když boj s virem ještě stále není u konce, Tečka už se 
mohla konat tak, jak jsme byli zvyklí dříve. Počasí nám 
přálo, udělalo se příjemné letní počasí, a tak jsme v 5 
hodin odpoledne začali. 
Po krátkém uvítání, které pronesli paní ředitelka a pan 
místostarosta, a vystoupení nejmladších školkáčků jsme 
se rozloučili s absolventy mateřské školky. Byli 
slavnostně pasováni na budoucí prvňáčky a předvedli 
divákům další taneček pod vedením svých učitelek.  
Následovalo loučení se žáky deváté třídy. Slavnostní 
vyřazení provedla jejich třídní učitelka Lenka Brlíková 

společně s paní ředitelkou a žáci pronesli svůj projev na 
rozloučenou. Všem učitelům pak deváťáci rozdali 
kytky nebo malé dárky jako poděkování. 
Program pokračoval dalšími vystoupeními – slyšeli 
jsme muzikanty ze ZUŠ, viděli jsme tance moderní i 
klasické, předvedli se skupiny, páry i jednotlivci. O 
tanec pro všechny se pak postaral DJ. Děkujeme všem 
učitelům, vedoucím kroužků a trenérům, kteří se 
zasloužili o úspěšný průběh programu na této pěkné 
akci. 
Největší poděkování však patří rodičům ze SRPŠ, kteří 
vše připravili a postarali se o organizaci i občerstvení.
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Soutěžní den 
MGR. LIBUŠE BALÁŠOVÁ 

L etošní školní rok nám moc neumožnil vzájemné 
setkávání, soutěžení i společné sportování. 
Bohužel nezůstalo ani mnoho prostoru a času k 

naplánování školních výletů či exkurzí. Tak jsme se 
rozhodli pro naše žáky uspořádat soutěžní dopoledne. 
Vše vymyslet a nachystat nebyl takový problém, ale 
obávali jsme se jen toho, jak moc nám bude nakloněné 
počasí. 
Ve středu ráno 23. 6. 2021 jsme se s obavami dívali k 
obloze, ale zcela zbytečně. Obloha sice nebyla 
blankytně modrá, ale důležité bylo, že nepršelo a ani se 
nic takového nechystalo. Žáci se svými vyučujícími 
dorazili na fotbalové hřiště v Tršicích, kde bylo pro ně 
vše nachystáno. Soutěžilo se v netradičních disciplínách 
– navigační jízda v kolečkách, běh třínohý, skládání 

sirek do krabičky, zatloukání hřebíků na čas, hod plným 
míčem pozadu apod. Třídy 5. – 8. ročníku měly svůj 
soutěžní šestičlenný tým i fanklub. Žáci 9. ročníku byli 
na jednotlivých stanovištích jako nestranní rozhodčí a 
učitelé jim dělali pouze dohled. A vše mohlo začít. 
Všechny týmy bojovaly s velkým nasazením a fankluby 
povzbuzovaly jak o život. Soutěžilo se se zápalem, ale 
férově. Začátek byl nejistý, pomalý, nesmělý, ale s 
přibývajícím časem se vše rozjelo tak, že jsme se mohli 
vyrovnat profesionálním soutěžím. Dopoledne ubíhalo 
rychle a po sečtení bodů za úžasné výkony všech 
zúčastněných jsme nakonec vše vyhodnotili. Soutěžní 
dopoledne nemělo jediného vítěze, protože zvítězili 
všichni sportovci a jejich silně fandící spolužáci. 
Odměny se tedy dostaly na všechny, včetně rozhodčích. 
A protože nám zbýval ještě nějaký ten čas, dali jsme se 
do opékání donesených špekáčků a zhodnocení 
sportovního zápolení. Vše se nám vydařilo a užili jsme 
si společně prima školní den.
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Když se u nás vařívalo 
pivo 

HANA POLÁKOVÁ 

P ři listování starými Tršickými měsíčníky narazíte 
často na zajímavý článek. Tentokrát o tom, jak se v 
Tršicích vařilo pivo. Článek vyšel v Tršickém 

měsíčníku v srpnu roku 1968. Bohužel původní autor 
není uveden. 
U nás v Tršicích se v dávné době nejen pěstoval chmel, 
ale také se z něho vařívalo ve zdejším panském pivovaru 
pivo. Než začalo Florýkovo novodobé chmelařství, měl u 
nás tento pivovar dvě menší chmelnice, a to „na 
zácestku“ u potoka Olešnice – po pravé straně směrem k 
hájovně, která se již roku 1805 připomínala, a druhou v 
panské štěpnici naproti myslivně v Chaloupkách, která 
se připomínala roku 1824. Chmel pro tršický pivovar z 
těchto chmelnic však nedostačoval, a proto si pivovar 
obstarával chmel také od nějaké Majórky z Velké 
Bystřice. Na těchto malých chmelnicích se chmel kopčil 
do výše travního koše. Tesaři tyčky osekávali a panští 
nádeníci jejich špice opalovali. 
Až do roku 1848, tj. do zrušení roboty, byl v panském 
pivovaře sládkem nějaky Karas, který se v roce 1849 stal 
nájemcem tršického pivovaru. Po něm byl v tomto 
pivovaru sládkem Karel Kubelka, který první v roce 
1862 sklizeň od Florýka vyzkoušel a doporučil jej k 
širšímu pěstování pro výrobu piva. Tento sládek se stal 
mimo Florýka průkopníkem zdejšího chmelařství. A jaké 
bylo pivo z panského pivovaru, dosvědčovali starší lidé z 
Tršic, kteří si tam jako chudobnější chodili s dřevěnými 

korbeli pro „patoky“, a tyto jako již neprodejné dostávali 
zdarma. O pivu říkávali (totiž o patocích), že pivo z 
tršického bylo výborné. Když se dno korbele nějak tímto 
podřadným mokem navlhčilo, nebylo možné korbel ani 
od stolu odlepiti. Tršický pivovar vařil pivo z chmele 
Florýkova a tršického okolí až do roku 1884, tedy plných 
22 let. Pivovar pak koupili dva společníci, kteří jej 
přebudovali na sladovnu, která byla v provozu do první 
světové války. 
A v těch dobách, kdy se vařívalo v tršickém pivovaru 
pivo výborné jakosti, bývalo u nás veselo. Chudobnější 
lidé si chodili pro „patoky“, zámožnější si pivo kupovali. 
Jeden z tršických písničkářů jako chmelař propagoval 
pití piva a často se zpívala tato písnička: 

Když mě osud trápí,  
starost nedá spáti,  
tu se chytnu směle,  

pivečka korbele,  
hned je v mé duši vesele. 

Když pak hlava naše  
šedinami se pokrývá  

a hrob tmavý na nás se šeredně usmívá,  
tu se chytnu směle pivečka korbele,  

zas je v mé duši vesele.

Myslivecký den a dětské 
odpoledne 
MARTIN POLÁK 

N a konci června, těsně před začátkem prázdnin, 
se nám sešlo více kulturních akcí. A to je dobře. 
Kromě tradiční Tečky za školním rokem, 

zahrádkářské výstavy, jarmarku a bazaru knížek v 
muzeu, také právě Myslivecký den spojený s dětským 
odpolednem. 
Myslivecký den byl náhradou za tradiční prvomájové 
setkání, které se letos opět nemohlo uskutečnit v řádném 
termínu. I tak se ale potvrdilo, že na mysliveckou akci si 
lidé cestu vždycky najdou. Mohli jsme si užít speciality 

jako guláš, maso z udírny nebo výborné klobásy. A 
zvlášť na guláš je potřeba si pospíšit – právem je o něj 
velký zájem. Myslivci si také pro děti přichystali střelbu 
ze vzduchové pušky, která byla velice oblíbená. Kdo by 
se nechtěl pochlubit zásahem do terče? 
Odpoledne pak již patřilo především dětem. Areál byl 
obsazen stánky se sladkostmi jako třeba cukrová vata 
nebo pouťové perníčky. Nafukovací skákací hrad se 
otřásal náporem dobyvatelů a pro ty menší byla 
připravena oblíbená klaunská show. Když pak nakonec 
zaplavila nádvoří balónková zvířata rozličných tvarů a 
barev, bylo jasné, že si každý přišel na své.
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V ZÁŘÍ 2021 BUDE V NAŠÍ OBCI INSTALOVÁN BOX SLUŽBY ZÁSILKOVNA
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