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V ážení spoluobčané, milí 
přátelé, s příchodem 
chladnějšího počasí se 

bohužel opět dostáváme do 
situace, ve které jsme nuceni řešit 
boj s virem Covid 19, nebo i boj s 
vládními nařízeními, které se nás 
dotýkají v našem každodenním 
životě. Nutno říci, že bez léčby se 
situace těžko zlepší, protože na 
léčbu jsme úplně zapomněli. 
Karanténa není léčbou a bez 

pomoci léku při prvních příznacích 
se budeme točit pořád v jednom 
kole. Situace se zdá být vážná, ale 
i přes to bychom se měli, dle mého 
soudu, pozitivně dívat dopředu a 
neztrácet naději – ať již očkovaní 
nebo neočkovaní. 
Jedním z pozitivních pohledů je, že 
jsou již za dveřmi vánoční svátky. 
Dny klidu a radostných úsměvů 
našich dětí, jež najdou svůj dárek 
pod stromečkem. Tyto chvíle, 

společně s časem stráveným se 
svou rodinou o vánočních svátcích, 
jsou podle mě dostatečně nabíjející 
energií pro boj s virem nebo s 
vládními opatřeními. V obou 
případech Vám přeji štěstí. 
O dění v obci a místních částech se 
jako vždy dočtete v článcích 
tohoto zpravodaje, avšak rád bych 
Vás v úvodu seznámil s obecnými 
informacemi a plánem v letošním 
roce.
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Hasičská zbrojnice je kompletně dokončena včetně 
proplacení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Slavnostní předání hasičské zbrojnice jednotce 
dobrovolných hasičů včetně vysvěcení sv. Floriánka se 
uskutečnilo 11.9.2021 za účasti hejtmana olomouckého 
kraje pana Ing. Suchánka a představitele HZS 
Olomouckého kraje a občana naší obce, pana Ing. 
Poppa. Celkově se celá akce podařila a rád bych touto 
cestou poděkoval našim dobrovolným hasičům, zejména 
veliteli JPO Tršice Janu Kimlovi a veliteli SDH Tršice 
Janu Adamcovi, za spolupráci při přípravě a organizaci 
akce. Zároveň přeji JPO Tršice, aby zbrojnice sloužila 
svému účelu a splňovala požadavky akceschopnosti. 
Samozřejmě s plnou podporou obce, tak jak je tomu 
doposud. 
Sociální bydlení je ve fázi realizace s termínem 
dokončení, který se nám z důvodu prodloužení dodacích 
lhůt pravděpodobně posune do půlky prosince. Rád bych 
se touto cestou omluvil a zároveň poděkoval všem 
nájemníkům, ale i těm kterých se stavba nějakým 
způsobem dotkla, za pochopení a spolupráci při realizaci 
stavby, od které se očekává, že bude přínosem pro naše 
občany, kteří mají potíže s bydlením. 

Komunikace „Pod Chrástkou“ je ve fázi dokončení 
projektové dokumentace. Přepokládaná realizace 
rekonstrukce vozovky od křižovatky u „Sklenářovi 
stodoly“ směrem nahoru „Pod Chrástku“ a dále do leva 
směrem ke „Kaštance“ je v polovině roku 2022. 
Předpokládáme zapojení do dotačního titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj s 80% hrazením 
způsobilých výdajů. Pokud by obec se svou žádostí z 
nějakého důvodu neuspěla, tak i přes to má připraveny 
ve svém rozpočtu finance pro realizaci. 

Komunikace ve všech místních částech 
V průběhu roku byly realizovány opravy, nebo 
rekonstrukce v místních částech Lipňany, Přestavlky, 
Vacanovice a také přímo v Tršicích. V Lipňanech se 
prováděla rekonstrukce točny autobusu, na kterou 
spoluobčané z Lipňan čekali opravdu dlouho. Točna 
byla dokončena na konci října a splňuje požadavky jak 
obyvatel obce, tak i požadavky pro autobusovou 
dopravu. 

V Přestavlkách se prováděla rekonstrukce časti 
komunikace spojnice na Vacanovice včetně opravy 
výtluků. Dále byla provedena oprava výtluků v obci a 
oprava zpevněním asfaltovým recyklátem na cestě 
kolem hřiště. Jsem přesvědčen, že opravy cest zlepší 
život v obci, ovšem vím také, že rekonstrukce hlavní 
cesty v obci je více než nutná a budu připravovat finance 
a projekt pro celkovou obnovu této místní komunikace. 
Ve Vacanovicích se provedla rekonstrukce místní 
komunikace na protější straně spojnice na Přestavlky, 
která opravu také potřebovala. Obec trochu využila 
nájezdu techniky u jiné probíhající stavby a dohodla 
opravu při této příležitosti.  
Další opravy byly prováděny lokálně a to zejména v 
Tršicích, kde se prováděla oprava komunikace v části 
„Berk“ tryskovou metodou. Oprava výtluků v části „Za 
vodou“, oprava výtluků v části „Chaloupky-uličky“, 
oprava tryskovou metodou části komunikace v 
„Chaloupkách“ a také částečná oprava horní příjezdové 
cesty na přehradu, která byla provedena asfaltovým 
recyklátem a v místě byly uloženy odvodňovací žlaby 
kvůli zamezení odtoku vody z komunikace do přilehlých 
nemovitostí. 
Je mi jasné, že opravy a rekonstrukce jsou zapotřebí i na 
dalších místech, což budeme zahrnovat do plánů pro 
příští rok. V následujícím roce bychom chtěli například 
kromě komunikace „Pod Chrástkou“, opravit i 
příjezdovou cestu v části Berk, poslední odbočka doleva 
ve směru z Tršic.
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Jsem přesvědčen, že s plánem obnovy našich 
komunikací budeme pokračovat ve stejném duchu, podle 
nutnosti a poškození a splníme tak to co jsme si 
předsevzali na začátku volebního období. 
Chodníky 
V letošním roce jsme zahájili také obnovu a 
rekonstrukci chodníků. První a pro všechny prioritní 
byla výstavba chodníku na hřbitově v Tršicích. Stavba 
chodníku je dokončena a jsem přesvědčen, že všichni, 
kteří navštěvujete místní hřbitov jsou spokojeni jak s 
provedením, tak i se zlepšením celkové situace na 
hřbitově. Dále jsme navázali opravou chodníku ve 
středu Tršic, od prodejny Coop směrem k panelákům. 
Jsem si jistý, že nový chodník budete využívat pro své 
bezpečí a nebudete chodit po komunikaci. V tomto roce 
jsme také chtěli opravit chodník „Za vodou“ avšak po 
společném jednání s místními obyvateli, jsme přistoupili 
k požadavkům, které se objevily během jednání a bude 
se připravovat projekt na celkovou revitalizaci chodníku 
v této části. Realizace z toho důvodu bude 
pravděpodobně až v druhé půli následujícího roku. 

Chodník ve středu obce bychom chtěli realizovat také v 
roce 2022 a to se zapojením do dotačního titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj, nebo jiného 
poskytovatele, a to z důvodu vyšší finanční náročnosti, 
než u ostatních chodníků. Opět lze říci, že nutnost oprav 
vnímáme jako vysokou prioritu a to i v místních částech, 
které budou následně navazovat. 
U chodníků myslíme i na výstavbu nových. Máme 
vytipováno, která místa výstavbu vyžadují nejvíce a 
budeme připravovat projektovou dokumentaci pro 
realizaci. Jako první připravujeme projekt opět v 
Tršicích, kde je největší pohyb a to v místě od prodejny 
Coop po přechod pro chodce u pošty. Tento chodník je 
více než nutný, z důvodu velkého pohybu našich 
občanů, kteří nemohou jít jinak než po komunikaci a 
vystavují se tak nebezpečí střetu s celkem rychle 
projíždějícími vozidly. 
Veřejné osvětlení II. Etapa 
Výběrové řízení proběhlo a po schválení zastupitelstvem 
bychom měli začít s realizací začátkem roku 2022, s 
předpokládaným dokončení do 06/2022. V lednu by 
měla být vyhlášena výzva Ministerstva průmyslu a 

obchodu s výší dotace až 100%, do které se chceme 
zapojit. 
Kultura 
Sál Tršice – V rámci zlepšení podmínek pro konání 
kulturních akci, jsme se zapojili do dotačního programu 
rozvoje a kultury Státního zemědělského intervenčního 
fondu, u které bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, na 
základě kterém jsme zahájili rekonstrukci prostor 
kulturního sálu v Tršicích. V rámci rekonstrukce bylo 
provedeno broušení parket na sále a podlah na podiu, 
výměna koberce v pekle a v předsálí, výměna skříněk s 
umyvadly na toaletách a také jsme nechali vyrobit nové 
stoly, které budou lépe skladovatelné. Do konce roku 
ještě proběhne výmalba sálu. V příštím roce bychom 
chtěli dokončit rekuperaci vzduchu, která byla zahájena 
již v roce 2004. Dokončení by mělo proběhnout tak, že 
by měla být instalována rekuperační jednotka, která 
bude zároveň sloužit jako topení a tím by se podstatně 
snížily náklady na provoz dnes již velmi starého topení. 

Toalety Vacanovice – 19.11.2021 jsme položili kontejner 
s toaletami ve Vacanovicích, které bude sloužit pro 
konání veřejných akcí a pro místní spolek dobrovolných 
hasičů. Přípravy byly delší, než jsme očekávali, ale v 
této chvíli mohu konstatovat, že v roce 2022 již budou 
mít návštěvníci akcí, pořádaných hasiči z Vacanovic, 
lepší podmínky a odnesou si jen dobré vzpomínky. 
V rámci pořádání kulturních akcí byl tento rok opět z 
důvodu opatření chudší a není jisté, že se situace v 
následujícím roce zlepší. Nicméně alespoň v letních 
měsících jsme mohli některé akce konat, a pro nás určitě 
nejdůležitější byly hody, které se z mého pohledu opět 
povedly a rád bych touto cestou poděkoval všech, kteří 
se na organizaci a spolupořadatelství podíleli. V příštím 
roce bude akce neméně dobrá a obohacená o zakončení 
cyklovýletu Mikroregionu Bystřička u nás v obci. 
Můžete se tedy těšit na velmi bohatý program. 
Dlouhodobé projekty 
Obec Tršice se musí také dívat do budoucna a okolnosti 
nás nutí hledat možnosti pro zlepšení podmínek ve 
všech našich obcích, které jsou finančně více nákladné a 
vyžadují dlouhou přípravu pro realizaci. 
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V této chvíli připravujeme studii pro odvádění 
splaškových vod v místních částech, kde jsme kromě 
mechanicko-biologických čistíren začali uvažovat o 
kořenových čistírnách. Oslovili jsme proto firmu, která 
nám do konce února vypracuje studii, ze které vyplyne, 
zda je vhodné instalovat tu či onu čistírnu splaškových 
vod a při jakých provozních nákladech. Pravděpodobná 
realizace by pak měla být dle předpokládaného 
harmonogramu s dokončením v roce 2030. 
Druhý z větších projektů pro obec je zajištění vhodných 
prostor pro seniory, kteří už nemají dostatek sil k 
udržování svých nemovitostí, které spolu nesou velké 
výdaje na provoz. V tomto případě již máme rozjednán 
odkup budovy administrativní budovy tršického 
družstva, jenž není využíván tak jak jsme byli zvyklí v 
minulosti. Cílem projektu je vybudovat vhodné zázemí 
pro seniory s pečovatelskou službou, nebo bez 
pečovatelské služby, s využitím 30 – 40 jednotek v 
levém křídle budovy. V pravém křídle je cílem 
vybudovat nové prostory obecního úřadu, stavebního 
úřadu a také knihovnu. Potenciál budovy, dostupnost a 
přístup, splňuje všechny parametry pro realizaci, ale 
zároveň je pro nás tento projekt velkou výzvou, jelikož 
finanční náročnost se očekává velice vysoká a bez 
finanční pomoci EU, státu, nebo i kraje, nebudeme moci 
náš záměr realizovat v horizontu 5 – 7 let, což je naším 
cílem. 

Závěrem mého úvodního slova bych Vám chtěl, kromě 
zdraví, popřát klidné prožití vánočních svátků. Přeji 
Vám, abyste měli možnost potkávat se se svými 
blízkými. Poslouchejte svoje tělo, které Vám dozajista 
samo řekne zda-li Vám něco chybí či nikoliv. A buďte 
ohleduplní ke všem ve Vašem okolí. 
Buďte zdrávi a přeji Vám s dárky pod stromečkem i 
spoustu radosti! 
Se srdečným pozdravem a přáním klidných a slunečných 
dní, 

Pavel Kováček, starosta obce Tršice

OZNÁMENÍ 

Nový majitel bývalé hostkovické hospody, zapsaný spolek 
Moto Club Hostkovice, prosí veřejnost o informace o historii 
budovy býv. hostince č.p. 24. Vítány jsou staré fotografie, 
pohlednice, ústní podání, nebo popis původního vzhledu a 
vnitřního vybavení. Zapůjčené dokumenty naskenujeme a 
vrátíme. Cílem spolku je obnovit budovu do původní podoby 
a využívat ji pro občasné kulturně společenské akce. Mezi 
prvními se plánuje taneční zábava pro pamětníky Okolo 
slópa. Kontaktujte prosím předsedu spolku na tel. č. 776 742 
901 nebo na emailu: mchostkovice@gmail.com. Děkujeme!

Tršické hody 
MARTIN POLÁK 

T ršické hody. Trošku magické 
období, kdy se léto pomalu 
překlápí do podzimu, kdy se 

dá ještě posedět venku – i večer. 
Ten víkend, kdy si můžeme užít 
kulturu i zábavu a potkat se s 
přáteli i známými. Snad jste si 
letošní hody užili a rádi si na ně v 
článku zavzpomínáte. 
Jak je v posledních letech již 
tradicí, program hodů začíná už v 
pátek. Jak jinak, než letním kinem 
v areálu zámku. A také výstavou v 
obecním muzeu, která je přístupná 
po celý hodový víkend. Tentokrát 
byl tématem sběratelský koníček a 
zájemci si mohli prohlédnou sbírky 
známek, lahví nebo zajímavou 
sbírku náprstků pro šití. Věřím ale, 

že pro děti bylo lákavější letní kino. 
Nejen film, ale i atmosféra okolo. 
Děti využily zámecký areál naplno 
– sám jsem musel syna několikrát 
hledat. Po filmu pro děti následoval 
film pro všechny (především pro 
dospělé), který končil až po 22. 
hodině a ke konci už se postupně 
ochlazovalo. Nicméně diváci měli 
možnost dát si něco na zahřátí. 
Občerstvení zajišťovali tršičtí 
zahrádkáři a já si dal výborné 
domácí vdolky. 

V sobotu začínal program hned po 
poledni slavnostním otevřením 
nové hasičské zbrojnice a předáním 
do užívání. Všichni návštěvníci 
měli možnost si prostory zbrojnice 
prohlédnout, stejně tak i techniku 
místního hasičského sboru. Věřím, 
že nová zbrojnice bude sloužit ke 
spokojenosti všech. Během 
odpoledne následovaly ukázky 
hasičského zásahu včetně 
vyproštění osoby z havarovaného 
automobilu. Také mladí hasiči 
předvedly povedené vystoupení. 
Během odpoledne pak měly 
postupně vystoupit rockové kapely 
v rámci Rockového odpoledne. 
Bohužel, ne vinou pořadatelů, 
některé kapely nedorazily a 
vystoupení se posunulo. Souběžně 
probíhal od 17 hodin v našem 
kostele tradiční hodový koncert.
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Neměl jsem možnost jej shlédnout 
celý, ale jako vždy to byla krásná 
příležitost zastavit se a 
zaposlouchat se do tónů hudby v 
krásném prostředí kostela. 
Pořadatelům patří za jejich úsilí 
dík. Večer pak sobotní program 
uzavřela taneční zábava. Tentokrát 
bylo přece jen tepleji, alespoň 
oproti pátku, a myslím, že zábava 
naplnila očekávání účastníků. 

Hodová neděle bývá ve znamení 
hodového programu již od rána. 

Zájemci mohli navštívit hodovou 
mši a pak už bylo u paneláků Pod 
Chrástkou soutěžní sportovní 
dopoledne (především) pro děti – 
Tršické žabák. Soutěžilo se v 
různých disciplínách (jízda na 
kolobězce, kole,…) i kategoriích. 
Upřímně obdivuji pořadatele, že se 
ve všech kategoriích vyznali – já 
bych byl ztracen. Nakonec si 
soutěžící odnesli krásné diplomy a 
ceny. A jistě nejen to. Na všech 
bylo vidět, že si „Žabáka“ užili a za 
to bych chtěl pořadatelům 
poděkovat. 
Odpoledne plynule navazoval 
kulturní program v zámeckém 
areálu. Přijel se představit folklórní 
soubor Olešnica ze sousedních 
Doloplaz a předvedli krásné 
vystoupení s lidovými tanci z Hané. 
Pak následovalo zábavné pásmo 
pro nejmenší se spoustou úkolů a 
soutěží. Dále byla v programu dvě 
hudební vystoupení. Jako první 
vystoupil Rock & Roll Band 

Marcela Woodmana s příjemnou 
hudební show a nakonec programu 
pak Kabát revival. Po loňském 
Queen revival (kterážto kapela mě 
příliš neoslovila) jsem očekával 
cokoliv. Ale kapela překvapila, 
vystoupení přijemně šlapalo a 
postupně vrcholilo známými hity 
kapely. Řekl bych fajn zakončení 
programu. V průběhu odpoledne 
jste mohli samozřejmě využít 
možnosti bohatého občerstvení ať 
již od myslivců, TJ Tršice nebo 
dalších stánků. Připraven byl také 
například velký skákací hrad pro 
děti. A samozřejmě jste mohli 
navštívit (a vyhrát v tombole) 
chovatelskou výstavu. Všem, kdo 
se podíleli na přípravě bych rád 
ještě jednou poděkoval. Celý 
program byl perfektní. 

Na závěr snad už jen přání, 
abychom se příští rok zase ve 
zdraví na hodech potkali.
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Pozor, svítí červená! 
MGR. BARBORA ZATLOUKAL 

SCHWANZEROVÁ 

Se začátkem školního roku, začíná nejen nové 
období pro děti z MŠ, ale také narůstá nebezpečí. 
Jedním z hlavních strašáků dětí co právě začaly 

chodit do školky, jsou silnice, dopravní prostředky, 
chování na silnici a v dopravním prostředku, nedávání 
pozor při jízdě na odrážedle, či na koloběžce při přesunu 
z domu do školky. A proto jsme se dětem ze školky 
rozhodly uspořádat den s dopravou a dopravními 
prostředky „Pozor, svítí červená!“. 
Děti se během tohoto dne, postupně dozvěděly, jaké pak 
dopravní prostředky mohou potkat na silnici. Jak se 
dostaneme z jedné strany silnice na druhou, když poblíž 
není přechod pro chodce. A jak se chovat v dopravním 
prostředku, ať už v autě, či jinde. Jak se správně oblékat, 
když jedu na kole, či odrážedle a spoustu dalších 
důležitých informací. Ranní hry dětem nabídly spoustu 
možností, jak využít své prozatimní informace o 
dopravě, mohly si na dopravním koberci znázornit svou 
vlastní dopravní situaci s pomocí autíček a dopravních 
značek. Ve čtenářském koutku si s paní učitelkou 
vysvětlovaly na obrázcích různé dopravní situace, 
ukazovaly si dopravní značky, které si poté mohly 
společně vyrobit podle obrázků. V kroužku se pak děti 
dozvěděly, co která značka znamená a jak se vlastně 
správně přechází, přes ten přechod o kterém se tolik 

mluví. Zvláštní pozornost se také věnovala nácviku levé 
a pravé ruky. To aby všechny děti věděly, jak se správně 
rozhlédnout na silnici. 

Součástí tohoto dopravního dne, byl také nácvik 
dopravních situací na vytvořené stezce pro cyklisty, 
kterou si všechny děti projely na vlastním odrážedle, či 
koloběžce, součástí této cyklostezky byly také dopravní 
značky, o kterých jsme si povídaly a které děti budou již 
určitě dobře znát. Snad si z tohoto dne děti něco 
zapamatovaly a nadcházející rok bude, co se týče 
dopravy v tom nejlepším pořádku. 

Sférické kino 
BC. VERONIKA 

ZATLOUKALOVÁ 

Dne 24. září 2021 k nám do 
MŠ přijelo sférické kino z 
Planetária Brno. Ve třídě 

Žabiček se najednou objevila 
obrovská nafouknutá kopule. V 

kopuli byla tma a příjemná 
atmosféra. Všichni jsme si lehli na 
karimatky a kolem nás se 
rozprostřela obloha plná hvězd. 
První pohádkou nás provedl pejsek 
– děj byl o tom, jak vznikají mraky. 
Všude kolem nás létaly mraky a 
děti hádaly, co mraky připomínají. 
Druhý příběh byl o zatmění slunce 
– pejsek se ocitl uprostřed lesa 
přímo při zatmění slunce, zábavnou 

formou jsme se dozvěděli, jak k 
tomu dochází. Třetí dlouhá 
pohádka byla o tom, jak medvěd 
Vladimír a tučňák James putovali 
ze Severního pólu do vesmíru. 
Kolem nás najednou létaly 
meteority a planety a na jeden 
opravdový meteorit, jsme si 
dokonce mohli sáhnout! 
Myslím, že dětem se program líbil 
a byla to příjemná relaxace.
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Od zrníčka k 
bochníčku 
BC. VERONIKA 

ZATLOUKALOVÁ 

V  pondělí 14. září celou 
školku provoněla vůně 
chleba, protože nás čekal 

tematický den s názvem „Od 
zrníčka k bochníku chleba“. 
Už od rána jsme vedli rozhovory s 
dětmi o obilí, mouce a pečivu a v 
domácí pekárně jsme si zvolili 
program na žitný chleba. Děti tedy 
od rána pozorovaly, jak se chleba 
míchá, z čeho vlastně je, co jsou to 
kvasnice apod. Mezitím jsme si z 
plastelíny vyrobili koláče, malovali 
si do mouky, zazpívali si písničku 
Pekla vdolky a mnoho dalšího.  
V ranním kroužku jsme si rozlišili 
druhy obilí a také si je ukázali. Děti 

si pak zahrály na „třídiče“ a měly 
za úkol roztřídit ječmen, pšenici a 
oves. Dozvěděli jsme se, k čemu 
takové obilí slouží. A to už nám 
začal chleba kynout, takže jsme 
pozorovali zvětšování těsta. 

Pomocí zrníček jsme si vylepili 
zrnka klasu a také si je zkusili mezi 
kamínky roztlouci – co nám 
vzniklo? No přece mouka! 
Kolem poledne už jsme baštili náš 
výborný žitný chleba! 
Myslím, že děti by měly vědět, jaký 
je původ a složení pečiva a to už 
ode dneška naše tršické děti ví.

Cyklovýlet 
DANIELA NUCOVÁ 

J ako každý rok i letos vyrazili naši cyklisté v sobotu 
28.8.2021 na cyklovýlet. Počasí si s námi hrálo už 
od samého rána. O půl druhé se sešla skupina 

cyklistů na smluveném místě. 
Náš cíl byl ve Velké Bystřici se zastávkou na rozhledně 
Božka v Přáslavicích. 
Rozhledna „Božka“ Přáslavice je zděná, 21 m vysoká, 
má 94 schodů. 
Z rozhledny můžete vidět Hornomoravský úval s 
krajským městem Olomouc, Drahanovskou vrchovinu, 
Jeseníky, Oderské vrchy, Moravskou bránu, Hostýnské 
vrchy. Na 15 hodin jsme měli domluvenou exkurzi ve 
Velké Bystřici v minipivovaru Tvarg. Výroba piva v 
pivovaru TVARG doplnila výrobu „olomouckých“ 
tvarůžků či tvarglí. Pod značkou TVARG dostanete 
tradiční ležáky, ale také řadu svrchně kvašených piv. 
Exkurze minipivovaru i škola točení piva byla velmi 
zajímavá a poučná. 
Tak zase někdy na kole ahoooj!
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190. výročí 
narození 
Františka 

Lepaře 
FRANTIŠEK LEPAŘ 

V  letošním roce vzpomínáme 
190. výročí od narození 
významného lipňanského 

rodáka Františka Lepaře. Narodil se 
manželům Františku a 
Nepomucéně Lepařovým, 
majitelům hospodářství v 
Lipňanech, dne 1. 8. 1831. Do 
obecné školy začal chodit do Tršic. 
Až do stáří rád vzpomínal na 
učitele Kočíře, který v něm vzbudil 
chuť k učení a dal tak základ k 
dalšímu studiu. 
Z tršické školy přešel do 3. třídy 
německé hlavní školy v Kroměříži. 
Ve 12 letech pak přestoupil do 
latinského gymnázia piaristů 
kroměřížských. Poslední ročníky 
gymnázia absolvoval na gymnáziu 
v Olomouci, kde roku 1851 ukončil 
studium s prospěchem výborným. 
Po maturitě se stal posluchačem 
filosofické fakulty Karlovy 
univerzity v Praze, kde také 
studoval jeho starší bratr Jan1) (16. 
5. 1827 - 1. 7. 1902). 

František Lepař pětapadesátiletý 
(foto Josef Picek, Jičín) 

Po ukončení studia byl ve školním 
roce 1854 - 1855 suplujícím 
profesorem na gymnáziu v České 
Lípě. Zde se připravoval na 
náročné zkoušky z klasické 

filologie, které vykonal 25. 7. 1855 
– za pouhý rok po absolvování 
univerzity. V lednu 1856 byl 
jmenován učitelem c.k. vyššího 
gymnázia v Jičíně. Od roku 1848 
byla poskytnuta práva vyučovat 
kromě jazyka německého také 
jazyk český. Zde se projevil jako 
neohrožený propagátor jazyka 
českého. Psal učebnice jazyka 
českého a docílil toho, že jičínské 
gymnázium jako jedno z prvních 
vyučovalo v jazyce českém a od 
roku 1868 byla němčina 
předmětem nepovinným. Od té 
doby věnoval veškeré úsilí stavbě 
nové budovy gymnázia namísto 
opravy staré, nevyhovující budovy. 
Po mnohaletém úsilí byla schválena 
stavba nové budovy a ze státní 
pokladny uvolněno 155 tisíc 
zlatých. To bylo v dubnu 1881. 
Základní kámen byl položen dne 
26. 3. 1882. Nově postavená 
budova byla za velké slávy 
vysvěcena a předána k výuce 4. 10. 
1883. 

Kromě práce pedagogické, 
humánní a organizační zasáhl 
prostřednictvím literatury a 
vědecké tvorby veškeré české 
střední školství. Jeho tvůrčí činnost 
je možné rozdělit na klasickou 
filologii, slovanskou filologii, 
dějepis, turistiku, lexikografii. Byl 
členem České akademie věd a 
umění, Literární jednoty, Občanské 
besedy v Jičíně, Klubu českých 
turistů. Spolu se synem Mojmírem 
a přáteli zprůchodnil Prachovské 
skály. V letošním roce byla za 
přítomnosti pravnučky JUDr. 
Jaroslavy Svejkovské Lepařovi 
odhalena pamětní deska u Lepařovi 
vyhlídky v Prachovských skalách. 
Při oslavách 100. výročí narození 
Františka Lepaře bylo navrženo, 
aby gymnázium neslo název po 
svém zakladateli. A tak od 24. 2. 
1932 je pojmenováno Státní 
československé gymnázium 

Františka Lepaře. Název si 
uchovalo až do roku 1953. Po 
reformách se jméno změnilo na 
střední všeobecnou vzdělávací 
školu, posléze jen na gymnázium. 
Po listopadu 1989 požádal ředitel s 
celým učitelským sborem o 
navrácení původního jména. 
Žádosti bylo vyhověno a od roku 
1990 nese název Lepařovo 
gymnázium. 

Školní rada František Lepař zemřel 
21. 12. 1899 s perem v ruce, 
zasažen mrtvicí. Ostatky Františka 
Lepaře jsou uloženy na jičínském 
hřbitově do hrobky, kde rovněž 
odpočívají František Šír a Václav 
Svoboda, tři jičínští buditelé, muži 
jejichž obětavost, nezištnost a 
národní nadšení sloužilo vzorem 
dalším generacím. V Jičíně a okolí 
není jméno Františka Lepaře 
zapomenuto. Svědčí o tom 
například Lepařovo gymnázium, 
Lepařova vyhlídka v Prachovských 
skalách nebo Lepařova ulice v 
Jičíně. 

1) Jan Lepař, pozdější profesor na 
gymnáziích v Jihlavě, Znojmě, 
Opavě a na Akademickém 
gymnáziu v Praze, v letech 1870 - 
1886 ředitel českého učitelského 
ústavu v Praze, spisovatel 
(pseudonym Pravdoslav Lipňanský) 
a nadšený vlastenec.
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Český svaz chovatelů 
Tršice 1931-2021 
MGR. MILAN MAHDAL 

Chovatelé z Tršic si v letošním roce připomínají 90 
let od vzniku oficiálního spolku, který se zabýval 
chovem hospodářských zvířat. Podle dostupných 

informací byl v roce 1931 založen v Tršicích „Spolek 
chovatelů drobného hospodářského zvířectva pro Tršice 
a okolí“. 
Chov hospodářských zvířat a péče o ně patřil mezi 
stěžejní činnosti každého zemědělce. Snaha docílit lepší 
kvality chovu, vyšší užitkovost byla a je pro zemědělce, 
chovatele, vždy důležitá.  
Již v roce 1927 uspořádal „kontrolní spolek“ (patrně pro 
výstavbu školy) v rámci oslav otevření nové budovy 
hospodářsko- chmelařské školy v Tršicích dobytčí 
výstavu plemenných býků, jalovic a krav před budovou 
mlékárny, hospodářského družstva a bývalou sladovnou. 
Na této výstavě vystavovali svá zvířata sedláci z Tršic, 
Zákřova, Záběštní Lhoty, Lipňan a Vacanovic. Výstava 
byla podle zápisů v obecní kronice „hojně navštívena“. 
Jako důsledek této akce, byl v roce 1931 založen 
„Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva 
pro Tršice a okolí“. V té době bylo pro venkov typické, 
že většina obyvatel, pokud se zemědělství přímo 
neživila, tak hospodářská zvířata alespoň chovala. 
V roce 1930 bylo v Tršicích napočítáno u 203 místních 
rolníků, tedy nejen sedláků, ale i středních zemědělců a 
domkařů 83 koní, 344 kusů skotu, 283 vepřů, 8 ovcí, 
228 koz, 2465 kusů slepic, 473 hus, 200 kachen, 88 krůt 
a 9 perliček. 

Selský dvůr v Tršicích (30. léta 20. století) 

V následujících obdobích zaznamenal spolek více čí 
méně příznivé doby, kdy počet jeho členů stoupal, či 
klesal, podle politické a hospodářské situace v zemi. 

Husy na Olešnici (po roce 1945) 

Velký nárůst zaznamenal počet členů v poválečných a 
následujících letech. Například v roce 1967 zde bylo 
registrováno 67 členů. Tršičtí chovatelé v tomto roce 
prodali na aukcích v Přerově a okolí 30 mladých koz a 
kozlíků, a odevzdali 154 kozích kůží. Tyto informace 
svědčí o velkém rozvoji chovu koz v naší obci v té době. 
Podobné, v současné době až těžko uvěřitelné, se zdají i 
údaje o počtu a chovu dalších zvířat, především králíků. 

Chovatelské výstavy v 80.letech 20. století 

Po roce 1989 nastal úbytek nejen členů, ale i chovaných 
zvířat. Částečně to zapříčinila možnost dalších aktivit a 
zájmů obyvatel, částečně generační změna a změna 
způsobu životního stylu. 
Přesto současný spolek Českého svazu chovatelů Tršice 
zůstal jako jeden z mála na Olomoucku a jeho členové 
se nadále podílí nejen na další práci registrovaných a 
uznávaných plemen králíků, drůbeže a holubů, ale také 
na reprezentaci obce Tršice na výstavách v celé České 
republice a nezřídka i v zahraničí. 

Hodové výstavy v Tršicích pod zámkem v roce 2013 
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K chovatelské činnosti totiž nepatří chov „zvířat na 
pekáč“ (to je jen doplněk činnosti), ale především chov 
uznávaných plemen, především českých národních 
plemen. Kromě toho se chovatelé podílejí na udržování 
alespoň jakési rovnováhy v současné krajině, kdy na 
rozdíl od velkých zemědělských ploch obhospodařují 
menší plochy luk a polí, kde hospodaří v souladu s 
ekologickými trendy. Pravidelné sečení travnatých 
porostů, pěstování různých plodin na malých plochách, 
přispívá k nezastupitelné biodiverzitě krajiny, která v 
současnosti tolik strádá. 
Kromě chovatelské činnosti se chovatelé podílí i na 
rozvoji kulturního a společenského života v Tršicích, 
jako jsou pravidelně chovatelské výstavy v době hodů, 
či plesy. 

Putovní pohár Memoriálu Jaroslava Čapka 
(pohár získává na místní výstavě nejlépe oceněný 

chovatel z Tršické organizace)
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Ohlédnutí za 
sběratelskou 

výstavou 
LENKA SVRČKOVÁ, 
HANA DVOŘÁKOVÁ 

Příspěvkem obecního muzea do 
programu letošních hodů byla 
sběratelská výstava. Návštěvníci 
mohli shlédnout pestré ukázky 
sbírek. Jednalo se zejména o 
drobné předměty, které musely být 
umístěny v uzavřených vitrínách. 
K vidění byly alba známek, 
pohlednice, turistické známky, 
panenky, autíčka, sloni, předměty s 
motivy koček, porcelánové 
náprstky, prasátka všech velikostí, 
pivní tácky apod. 
V naší obci i v okolí se najde 
mnoho sběratelů, kteří doma 

hýčkají své „poklady“. Je to pěkný 
a zajímaný koníček, který umí 
udělat hodně radosti. Chtěly 
bychom všem, kdo byli ochotni 
nezištně sbírkové předměty 
zapůjčit, velice poděkovat.  
Návštěvnost byla hojná a přivítali 
jsme návštěvníky i ze vzdálenějších 
míst. Věříme, že jsme projíždějícím 
turistům příjemně zpestřili 
přestávku v jejich putování a že se 
příště zase na chvíli zastaví. Místní 
obyvatelé všech generací přivedli i 
své příbuzné nebo známé. Za 
přízeň jim děkujeme a doufáme, že 
nám ji i v budoucnu zachovají. 

Již nyní je v prostorách muzea 
připravena další výstavka. 
Tentokrát je to ve spolupráci s 
Muzeem hraček v Hulíně. 
Prostřednictvím oděvů a hraček vás 
zavedeme do světa maminek a dětí 
minulého století. Otevřeno bude 
každou neděli, v době od 14 do 16 
hodin. Můžete si tak zpestřit 
nedělní procházku až do konce 
listopadu. Rádi vás přivítáme.

Pravdivé i nepravdivé 
zprávy emailem šíří 

nejvíce generace našich 
rodičů (senioři) 
ING. LUDĚK BEDNAŘÍK 

Ž ijeme ve století, kterému vládnou online 
technologie, internet a sociální sítě, které nás 
obklopují a jsou součástí našich každodenních 

životů. Bez těchto technologií si již dnes nedokážeme 
představit naše životy a většina z nás je využívá k práci, 
realizaci svých koníčků, komunikaci s rodinou a přáteli 
nebo třeba jen pro zábavu. Jako každá jiná věc mají i 
tyto technologie dvojí tvář, kladnou a zápornou. 
Jakkoliv jsou tyto vymoženosti současné doby 
užitečnými a nepostradatelnými pomocníky, mohou se 
bohužel snadno stát i nástrojem k našemu ovlivnění a 
cílené manipulaci. 
Především vy, dříve narození, jste byli vychováni a jste 
zvyklí na to, že vše, co bylo napsáno nebo se „veřejně“ 
řeklo, byla pravda. Rozhodně vám to nemám za zlé a 
souhlasím s tím, že by to tak mělo i být. Ale v dnešní 
době tomu bohužel tak vždy není. Doba se změnila a 
spousta informací (emaily, texty, prezentace, videa aj.), 
které kolují na internetu jsou hoax, dezinformace nebo 
fake news, tj. nepravdivé a účelově upravené informace, 

které jsou buď zcela lživé, překroucené nebo vytržené z 
kontextu. Takovéto nepravdy či polopravdy jsou 
mnohdy zasílány naprosto cíleně, za jediným účelem – 
záměrně ovlivnit mínění lidí, popř. konkrétní cílové 
věkové skupiny. Zamyslete se, jak důvěryhodný může 
být článek, který vám někdo pošle přílohou, když zde 
není uveden ani autor, natož zdroj, z kterého autor 
čerpal?! 
Jedinou obranou a zárukou toho, že si na věci udržíte 
správný pohled a objektivní názor, je vybírat si 
informace pouze z oficiálních a prověřených zdrojů a 
takto získané informace si ještě znovu ověřit z jiných 
nezávislých zdrojů. Jen tak budete mít jistotu, že máte 
relevantní informace. Dnes není problém na internetu 
cokoliv najít, ale je velký problém najít hodnotné, a 
hlavně pravdivé informace. 
Proto vás žádám, nestaňte se nástrojem ničí manipulace! 
Zachovejte si vždy zdravý rozum, získané informace si 
neustále ověřujte a nedejte nikomu šanci, aby zneužil 
vaší důvěry nebo cíleně ovlivnil vaše názory a 
přesvědčení. Ono je to pomocí nových technologií totiž 
tak jednoduché! 
Velice obdivuji nejen své rodiče, ale i ostatní seniory, že 
se naučili ovládat počítače, notebooky, chytré mobilní 
telefony a dokážou se úspěšně pohybovat v 
kyberprostoru. Ovšem jejich učení by tímto nemělo 
končit a je důležité, aby se naučili (i s naší pomocí) 
rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace a kriticky se 
získanými informacemi pracovat. 
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Když nejsou po 
ruce brýle 

MARTIN POLÁK 

Pokud nemáte zrak úplně v 
pořádku a trpíte 
dalekozrakostí, mohlo se 

Vám stát, že jste potřebovali přečíst 
malá písmenka a brýle nebyly po 
ruce. Můžete zkusit následující 
fintu. 
Nejdříve si zjednodušeně 
vysvětlíme princip fungování. V 
lidském oku se nachází čočka, která 
nám umožňuje vidět ostře 
předměty, na které se díváme. U 
většiny lidí se postupně věkem 
zhoršují vlastnosti této čočky a pro 
ostré vidění je nutné použít brýle, 
kontaktní čočky nebo třeba operaci. 
My však použijeme jinou fintu. 
Budou ji znát fotografové — 
jmenuje se clona a hloubka ostrosti.  

Vyrobíme si jednoduchou clonu. 
Vystřihneme si z papíru malý 
čtverec a do jeho středu uděláme, 
třeba špendlíkem, dírku. Nyní si 
čtverec přiložíme k oku co nejblíže 
a díváme se malým otvorem. Měli 
bychom být schopni přečíst i 
písmo, které je pro nás normálně 
bez brýlí nečitelné. V případě 
nouze si můžeme clonu vytvořit jen 
s pomocí prstů na ruce (viz 
obrázek). 
Jak to vlastně funguje? Každá 
čočka má určité optické vlastnosti a 
ty jsou společné jak naší biologické 
v oku, tak třeba čočce v objektivu 
fotoaparátu. Pro naše účely je 
důležité, že nejkvalitněji pracuje 
čočka v okolí svého středu — čím 
blíže k okrajům, tím jsou vlastnosti 
čočky horší.  
Toho se právě využívá ve 
fotografii. Pokud clonu zavřeme, 
donutíme světlo procházet středem 
čočky s nejlepšími optickými 
vlastnostmi a zvětšíme tím hloubku 
ostrosti (za cenu snížení množství 

dopadajícího světla). Hloubka 
ostrosti je rozsah vzdáleností, na 
které jsme schopni zachytit 
předměty ostře, bez rozmazání. 
Naopak pokud clonu otevřeme, 
snížíme hloubku ostrosti, což se 
může hodit třeba u portrétní 
fotografie, kde pak máme obličej 
ostrý a pozadí rozostřené. 
U našeho oka se uplatní stejný 
princip. Použijeme vlastně 
zavřenou clonu, takže se nám zvýší 
rozsah vzdáleností, na které je naše 
oko schopné zaostřit. 
Samozřejmě to funguje i pro lidi s 
krátkozrakostí. Trpíte-li 
krátkozrakostí (jako autor článku) a 
podívate-li se přes naši clonu bez 
brýlí, určitě uvidíte předměty lépe a 
ostřeji. Ovšem za cenu zúžení 
zorného pole. 

Zdroj: https://dvojka.rozhlas.cz/
meteor-o-brylich-bez-cocky-
lovcich-lebek-zrozeni-televize-
nebo-dinosaurech-7713855


