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Slovo starosty 
PAVEL KOVÁČEK 

ZDARMAČíslo 1 / 2023

Vážení spoluobčané, milí 
přátelé, sousedé, v úvodu 
tohoto zpravodaje bych 

Vám chtěl vzkázat, abychom 
přivítali nový rok s úsměvem a 
také s radostí a očekáváním toho, 
co nám rok 2023 přinese. Vstupme 
do něj s představami a přáními, co 
bychom chtěli v následujícím roce, 
nebo i v budoucnosti udělat nebo 
dokázat. Přeji všem v následujícím 
roce hodně zdraví, štěstí, úspěchů, 
odhodlání, odvahy a sil na cestě 
kvysněným cílům. 
I pro tento rok máme naplánováno 
spoustu projektů, které by měli 

zlepšit život v našich obcích,  
o kterých bych Vás chtěl v tomto 
článku informovat. 

V realizaci: 
• Veřejné osvětlení kolem školní 

jídelny a v horní části „Pod 
Chrástkou“ – termín dokončení 
03/2023 

• “Stavební úpravy komunikací 
parc.č. 1296, 1297“ („Pod 
Chrástkou) – probíhá zahájení 
výběrového řízení na 
zhotovitele. 03/2023 zapojení 

do dotační výzvy Ministerstva 
pro místní rozvoj, EU. 

• „Obnova chodníků Tršice střed“ 
– jsou vydána kladná stanoviska. 
02/2023 zahájení výběrového 
řízení na zhotovitele. 03/2023 
zapojení do dotační výzvy 
MMR, EU. 

• Protipovodňová opatření obce 
Tršice - V rámci daného projektu 
bude pořizována následující 
infrastruktura: 
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Typ zařízení počet

Upgrade vysílací ústředny 1

Upgrade bezdrátových hlásičů 45

Doplnění bezdrátových hlásičů 20

Reproduktory 179

Převaděč obousměrné komunikace 1

• Odpadová hnízda – Tršice AB, Tržnice, Park; 
Vacanovice, Zákřov, Přestavlky 

• Pergoly na dětských hřištích – Tršice „Pod 
paneláky“, Lipňany, Vacanovice, - realizace 
03/2023 

V přípravě: 
• Obnova chodníků – Tršice „Hrubá strana“, „Berk“, 

Vacanovice, 
• Místní komunikace výstavby a rekonstrukce – 

„Malostranské záhumenky“, Přestavlky, 
• Veřejné osvětlení Vacanovice – příprava projektové 

dokumentace na celkovou výměnu 
• Výstavba chodníků, příprava projektové 

dokumentace – Tršice pošta – COOP; Hostkovice 
křižovatka – náves (vč. autobusových zastávek) 

• Automobilová stříkačka CAS pro JPO Tršice 
• MŠ Tršice – navýšení kapacity pro 75 žáků – 

příprava projektové dokumentace a stavebního 
povolení 

• Dodatečná izolace kaple sv. Karla Boromejského, 
na návsi – podána žádost o dotaci na MZe 

KALENDÁŘ 2024 
Na začátku roku jste mohli ve svých schránkách 
nalézt stolní kalendář, který každoročně obec dává 
do každé rodiny, pro možnost plánování různých akcí, 
návštěv, společných setkání, ale také pro předání 
informací o tom, k jakému dni se mají platit poplatky 
obce, nebo kdy je svoz komunálního odpadu. 
Podoba kalendáře pro rok 2023, byla zvolena 
na základě stále se zvyšující ceny za jeden výtisk, 
který od předchozího dodavatele vycházel na 194 Kč/
ks. Kalendáře pro 2023 byly objednány s jednodušší 
úpravou, avšak s informacemi, které jsou pro Vás 
důležité. Cena kalendáře pro rok 2023 byla 85 Kč/ks. 
Celkový rozdíl byl 82.000 Kč, což není málo. 
S ohledem na některé negativní reakce je zřejmé, 
že i přes vysoké náklady je možné, že byl kalendář 
v předchozí úpravě žádanější nežli v podobě stávající. 
Proto bych Vás chtěl požádat o Vaši spolupráci při 
přípravě kalendáře pro rok 2024. S kolegy bychom 
připravili anketu a z výsledků ankety bychom mohli 
rozhodnout, zdali je zájem o kalendáře v předchozí 
úpravě i za vyšší náklady, nebo je pro Vás dostačující 
verze jako je pro rok 2023. Jakmile anketu vyhlásíme, 
prosím zapojte se, abychom mohli rozhodnout 

o podobě kalendáře 2024 vycházející z Vašich 
požadavků. Předem děkuji za Vaši součinnost. 

 
 
FITCENTRUM Tršice 
Jistě jste zaregistrovali změnu otevírací doby. 
Důvodem změny je důkladná analýza příjmů 
a provozních nákladů fitcentra, které byly při 
předchozí otevírací době a při plném pracovním 
obsazení, velice rozdílné a z dlouhodobého hlediska 
ekonomicky neudržitelné. Z toho důvodu bylo, 
po odchodu jedné z pracovnic na mateřskou 
dovolenou, rozhodnuto o snížení nákladů na provoz 
tím, že nebude přijat pracovník, který chybějícího 
pracovníka nahradil. Otevírací doba byla upravena 
na základě dat, ze kterých vidíme znatelně vyšší 
návštěvnost v odpoledních hodinách a v určitých 
dnech.  
Na základě toho bude otevřeno v odpoledních 
hodinách, v nejsilnější dny a to v Po, Út, Čt 
od 14:00 – 20:00. Ve zbylé dny, St, Pá, bude otevřeno 
od 8:00- 14:00, abychom pokryly i poptávku 
nadopolední cvičení. Cílem je snížit rozdíl mezi 
příjmy a výdaji, při zachování návštěv, vyplývajících 
z dat návštěvnosti. Pro tento rok se zaměříme 
na zvýšení návštěvnosti jak ve fitcentru, 
tak 
i na multifunkčním hřišti, včetně tenisových kurtů.
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Závěrem mého úvodního slova bych se rád omluvil za to, že se mi nepodařilo na konci předchozího roku předat 
Vám informace prostřednictvím zpravodaje v tištěné podobě, ale jen v elektronické. Abychom předcházeli těmto 
situacím a mohli Vás pravidelně informovat o dění v obci, sestavili jsme redakční skupinu, která bude připravovat 
zpravodaj jak v tištěném, tak i v elektronickém formátu. 

Se srdečným pozdravem a přáním šťastného a zdravého roku 2023, 
Pavel Kováček 
starosta obce Tršice

Ohlédnutí za 
vánoční 
výstavou 

HANA DVOŘÁKOVÁ 

V neděli 4.12.2022 pořádali 
místní zahrádkáři vánoční 
výstavu. Návštěvníci byli 

mile překvapeni vystaveným 
množstvím dekorací, betlémů, 
vánočních ozdob, keramiky 
a různých výrobků s vánoční 
tematikou. Všechno vytvořily 

šikovné ruce, které dovedou 
z běžných materiálů vykouzlit 
opravdu půvabná dílka. 
Mnoho návštěvníků si vystavené 
kousky fotilo a tak lze 
předpokládat, že si domů odnesli 
nejen příjemný zážitek, ale 
i malou inspiraci k vlastnímu 
tvoření. A ti méně zdatní si 
vystavené dekorace zakoupili 
a tím vystavovatele podpořili. 
Velký díky patří všem 
organizátorům, v čele s paní Janou 
Ulicovou, protože se postarali 
nejen o duševní potravu, ale ve 
velké míře i o tu skutečnou. 
Že strávníkům velice chutnalo 

je jisté, protože všechny řízky, 
bramborový salát, polévky, 
jablečný závin a především vdolky 
zmizely do posledního drobku. 
Paní kuchařky zvládly tuto těžkou 
práci bravurně – děkujeme.
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Pevnost poznání 
BC. VERONIKA ZATLOUKALOVÁ 

Vesmírné planety 

S jednou polovinou dětí jsme se vydali prozkoumat 
taje vesmíru a hlavně naší sluneční soustavy. 
Podívali jsme se za hranice naší atmosféry 

a s pomocí komentované prohlídky 
v planetáriu jsme se postupně seznámily nejen  
s planetou Zemí.  Ale také s ostatními planetami 
sluneční soustavy. Poznali jsme charakteristické znaky 
jednotlivých planet a porovnali jejich velikost. Také 
jsme se všichni postupně zvážily na speciální váze, 
která ukázala, kolik bychom vážili na jiných planetách, 
na slunci a na měsíci. Poté si děti mohly ve vědecké 
dílničce vytvořit vlastní barevný model sluneční 
soustavy. Děti byly velice pozorné a vnímavé, na konci 
dovedly vyjmenovat všechny planety a někteří 
je dokonce i poznat na obrázku.

U vodníků v rybníku  

Mezitím se druhá skupinka dětí zabývala tématem 
podvodního světa. Podívali jsme se společně 
do koryta řeky, ve kterém jsme si pojmenovávali 
jednotlivé druhy ryb – kapr, štika, sumec apod. 
Abychom se do řeky mohli podívat, dostali jsme 
pentličky na ruku jako vodníci, kteří mohou pod 
vodou dýchat. Třídili jsme společně odpadky 
z koryta řeky a přebírali jsme je do barevných 
kontejnerů. Víme už, kam patří plast, sklo, směsný 
odpad, bioodpad i papír a elektrospotřebiče. 
V dílničkách si děti vyrobily rybku, která se 
pohybovala. Moc jsme si to užili, protože jsme 
si mohli polepit rybku šupinkami tak, jak se nám 
to líbilo!  
A co bylo nejzajímavější? Že kapr nemá zuby v puse, 
ale v krku!   
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Výlet do svíčkárny 
BC. VERONIKA ZATLOUKALOVÁ 

Dne 30. ledna 2023 jsme se vypravili do Olomoucké 
Svíčkárny Soyca. Přivítali nás moc milí majitelé, kteří nás 
usadili ve společenské místnosti a na začátek jsme 

se posilnili svačinkou. Děti dostaly pokyny, jak pracovat s voskem 
a ostatním materiálem, aby se nepopálily. Nejprve si barvily svíčky, 
které namáčely do vosků různých barev. Na dozdobení děti použily 
nálepky, či techniku mrazení vosku – což vypadalo také moc 
pěkně.  
Dalším výrobkem, který si děti mohly odnést domů, bylo mýdlo – 
vylévání mýdlové hmoty do forem. Velmi zajímavé bylo také 
sypání koupelových solí a míchání dle vlastní fantazie. 
Všechny děti byly moc spokojené, že mají pro maminku a tatínka 
krásné dárečky, které jim provoní a ozdobí domovy.

Od dřívka k loutce 
BC. VERONIKA ZATLOUKALOVÁ 

Dne 13. ledna 2023 se ve školce konal projektový den 
s názvem „Od dřívka k loutce“.  Navštívili nás 
loutkoherci, kteří nám na začátek zahráli 3 loutkové 

pohádky, které prokládali písničkami. Viděli jsme pohádku 
O Kohoutkovi, O Perníkové chaloupce a O Červeném klubíčku.

Poté jsme se seznámili s tím, co je to dřevěná loutka neboli 
marioneta, z čeho se skládá, jaký je postup její výroby. Pan 
řezbář nám ukázal jeho ručně vyrobenou loutku – Pinocchio 
ze stejnojmenné pohádky.  
Projektový den dále navazoval tím, že se samotné děti staly 
řezbáři a pomocí dlát a různého nářadí vyřezávaly ze dřevěného 
plátu kytku. Ty děti, které zrovna nevyřezávaly, si mohly 
spontánně zkoušet hrát s loutkami, seznámily se s jednotlivými 
druhy dřev či si namalovat dřevěnou medaili. Po hodině 
vyřezávání nám to s dlátem už šlo!  

Program se dětem moc líbil a zjistili jsme, že takovou dřevěnou 
loutku není vůbec jednoduché vyrobit a už také víme, že je za 
tím spousta hodin práce.

Dominantou centra obce je farní kostel Narození Panny Marie. 
Tento novobarokní chrám je ukázkou zručnosti našich předků. 

Byl postaven prakticky svépomocí během jediného roku! 

Pojďme společně pomoci s jeho obnovou! 
Na opravy kostela je zřízen transparentní účet číslo 

6249053359/0800. Na vyžádání bude dárcům vystaveno 
potvrzení o příspěvku ke snížení daně z příjmu. 

 
Více se dozvíte na www.trsice.cz.

http://www.trsice.cz
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Občanská  
beseda – 

ochotnické 
divadlo 

HANA DVOŘÁKOVÁ 

Naše obec se v minulosti 
vyznačovala vždy velmi 
bohatým kulturním 

životem jak po stránce divadelní, 
tak i pěvecké a hudební. Hlavním 
nositelem kultury u nás byla 
Občanská beseda, založená již 
za Rakouska v roce 1870.  
K významným zakladatelům 
ochotnického divadla patří 
František Sova, č.p.36, který 
nacvičoval a řídil hudbu a zpěvy,  
vystupoval v hlavních rolích. 
Upravil např. hudbu k „Chudému 
písničkáři“. Spolupracovali s ním 
Ambrož Bém /dlouholetý 
nápověda/, dobrý herec Jan Bém, 
herec zamilovaných Ignác Drápal, 
sládek Josef Bednář, který 
přispíval svou radou při zkouškách 
a dával pokyny režii. První 
divadelní hry v roce 1871 „Tři 
faraoni“ a v r. 1872 „České 
Amazonky“ byly uvedeny 
o obecním hostinci, další pak 
v sále staré Radnice. Občanská 
beseda pořídila  rozdělávací 
jeviště v prvním poschodí v sále 
staré Radnice. Jeviště bylo od 
firmy Sklenář z Přerova. Mělo 
velmi pěknou oponu, na které byl 
namalován obraz na námět naší 
hymny „Kde domov můj“. Podle 
potřeby bylo jeviště skládáno 
a rozděláváno a přes plesovou 
sezónu uskladněno na půdě staré 
Radnice. Divadla byla hrána nejen 
Občanskou besedou, 
ale i tělocvičnou jednotou Sokol 
a později i místním Hasičským 
sborem. Těmto spolkům bylo 
jeviště za mírný poplatek 
půjčováno Občanskou besedou. 
Po první světové válce započala 
místní mládež divadelní činnost. 
Ačkoliv v Tršicích už bylo 
vybudováno jeviště Občanské 
besedy ve staré Radnici, začali 
mladí ochotníci hrát  v hostinci 

pana Oldřicha Štajgra /1887/ 
v Chaloupkách,    č. 79   /později 
prodejna potravin Jednoty/. 
Začátek byl těžký, jak se říká 
„vařili z vody“, avšak chuť do 
práce a nadšení veliké. Primitivní 
jeviště, které si na pivních sudech 
a také kulisy zhotovili, úplně 
vyhovělo účelu. Vydatnou pomoc 
při nacvičování poskytla dobrá 
herečka a zpěvačka paní Gabriela 
Steigerová a Antonín Tandl. 

Kulisy namaloval zdejší sochař 
Čeněk Palík. Tak začalo 
nacvičování  první divadelní hry 
„Na statku a v chaloupce“. První 
divadelní představení se konalo 
o vánocích roku 1921 za účasti 60 
návštěvníků /místa k sezení/ 
a dalších, kteří stáli, což v malé, 
doslova nabité hospůdce byl 
rekord. Hra byla opakována 
pro veliký úspěch dvakrát. 

Podníceni prvním úspěchem vrhli 
se tršičtí ochotníci s chutí do další 
práce. Sehráli dalších jedenáct her, 
např:  „Kříž u potoka“, „Když 
hučely jezy“, „Modré pondělí“, 
„Čtveráctví krajánka Švejka“. Zde 
je nutné připomenout, že od 
kočující divadelní společnosti, 
která zavítala do Tršic, zůstal 
herec Jan Tříska /později 
akademický sochař/. Vyučil se u 
sochaře Č. Palíka a jako herec 
vydatně pomáhal v tomto i v 
dalších představeních. Další 
uvedené hry režíroval a i v nich 
hrál Josef Spáčil. Byly to: „ Sluha 
dvou pánů“, „Zelení hájové“, 
„Tvrdé palice“, „Staří mládenci“. 

Divadlo bylo velkou láskou Josefa 
Spáčila /režírovat začal v 16-ti 
letech/ a měl toužebné přání zahrát 
si na „velké scéně“,  jak ochotníci 
z Chaloupek říkali divadlu na 
Radnici. Po několika velmi 
úspěšných hrách ve stísněných 
prostorách v hostinci „U Štajgrů“, 
naděje souboru sílila. Tehdejší 
mladí herci na sebe upozornili 
pokrokovou veřejnost. 

Přehled her od roku 1924 –
„Revizor“, „Paní mincmistrová“, 
„Maryša“, „Radúz a Mahulena“, 
„Jánošík“, „Z českých mlýnů“, 
„Lucerna“, „Gorali“, „Na 
kozlanském klepáči“, „Tulák“,  
„U svatého Antoníčka“,  
„Jan Výrava“, „Zelená se zelená“, 
„Brandejští dragouni“, „Noc 
na Karlštějně“, „První valčík“, 
„Vrah jsem já“, „Zrušení roboty“, 
„Vojnarka“. 

V roce 1928 profesor brněnské 
konzervatoře Maxmilián Koblížek 
nastudoval s ochotníky „V studni“ 
a „Prodanou nevěstu“. 

Další informace o meziválečné a 
poválečné divadelní činnosti se 
můžete dočíst na nových stránkách 
Obecního muzea 
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Pustevny 
DANIELA NUCOVÁ 

V sobotu 28.1.2023 kulturní komise obce Tršice 
zorganizovala výlet na Pustevny. V autobuse 
jsme si řekli, co nás na Pustevnách čeká, kam 

se můžeme jít podívat a domluvili se na návratu domů. 
V sobotu 28.1.2023 kulturní komise obce Tršice 
zorganizovala výlet na Pustevny. 
V autobuse jsme si řekli, co nás na Pustevnách čeká, 
kam se můžeme jít podívat a domluvili se na návratu 
domů. 
Pustevny nabízí poměrně pestrou směsici 
Jurkovičových staveb s dřevěnou kaplí, horskými 
chatami, stezkou nad korunami stromů, vyhlídkový 
altán Cyrilka, sochu Radegasta, Radhošť a jiné. 
Některé zajímavosti jsou k vidění po celý rok, zatímco 
jiné můžeme obdivovat pouze v nejchladnějším 
ročním období. 
Každým rokem v lednu se Pustevny rozzáří třpytem 
ledu a pod rukama zkušených sochařů vznikají 
neuvěřitelná díla. Výstava ledových soch má 
na Pustevnách dlouholetou tradici. 

V r oce 2023 je výstava ledových soch zaměřena 
na téma „Návrat dinosaurů do Beskyd“.  
Každý si našel ten den, co ho zajímalo a na co se toužil 
podívat. 
Zajímavé bylo, že většina jsme se sešli u sochy 
Radegasta a to jsme se nedomlouvali. 
Na zpáteční cestě už padaly nápady, kam se vydáme 
na jarní či letní výlet. 
Tak příště zase na viděnou :-)

Čeněk 
(Vincenc) 

Palík, 1891 - 
1939 

HANA DVOŘÁKOVÁ 

Syn Jana Palíka, služebného 
z Vacanovic a Anastázie roz. 
Čechákové. Narodil se  dne 

5.dubna 1891 ve Vacanovicích 
č. p. 20. 
Po ukončení školy v Tršicích 
se vyučil v Olomouci štukatérem 
a jeho práce – jako učně – 
se nachází v průčelí tršického 
kostela nad hlavním vchodem, 
kde vytvořil ozdobné Ave Maria. 

Kamenosochařskou dílnu měl 
v Tršicích v přístavku domu č. 124 
(v 70. letech opravna obuvi, 
později opravna kol). 
V Tršicích tvořil ponejvíce 
z hořického pískovce. Jsou 
to sochy věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje u kostela, se jmény 
padlých v první světové válce. 
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Na zemědělské škole je to hanácký rozsévač s podobou 
zemědělského pracovníka Jana Rozkošného z 
Křenovic, který se o stavbu této školy zasloužil. 
Pamětní deska na domě Hynka Florýka s jeho 
podobou, jelen v průčelí myslivny, socha legionáře 
Oldřicha Béma a celá řada památníků padlým ve 
světové válce v obcích v širokém okolí. Z Palíkovy 
tvorby je dodnes zachovaná busta Jana Husa z roku 
1925 v Ostravě. 
Pro četná divadelní představení místních ochotníků 
vytvářel kulisy. Také je autorem návrhu sokolského 
praporu TJ Tršice z roku 1934. Prapor je trvale umístěn 
v místním muzeu. 
Před školou ve Velké Bystřici byla umístěna socha 
T.G.M. Pořídili ji legionáři a pokrokové spolky 
po první světové válce. Měla být Sochou svobody. 
Vytvořil ji z hořického pískovce, dílo v nadživotní 
velikosti, přes tři metry vysoké. Sochu odhalili 20. 
května 1923, ale za války ji před Němci místní stačili 
po částech ukrýt. Když ji v létě 1946 vykopali, zjistili, 
že už nepůjde scelit. 
Kopii vytvořil žák původního autora sochař Jan Tříska 
a byla postavena na dvůr Nové školy. Odhalení 
se zúčastnil tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk. 
V únoru 1976 se situace opakovala, socha skončila 
v Olomouci. V prosinci 1989 sochu nalezli ve dvoře 
chválkovického statku. Nového odhalení se zúčastnil 
Tomáš Baťa a rektor Univerzity Palackého Josef Jařab 
a škola opět získala Masarykovo jméno. 
Za zmínku stojí, že akademický sochař Jan Tříska /
4.12.1904 Pelhřimov – 24.9.1976 Prostějov/, známý 
tvorbou pomníků významným událostem 
a osobnostem, započal svou tvorbu v Tršicích. V mládí 
následoval bratra Františka, tou dobou člena kočovné 
divadelní společnosti ředitele Türschela-Slavinského. 
Za pobytu společnosti v Tršicích se seznámil s místním 
kamenosochařem Čeňkem Palíkem. Divadelní 
společnost opustil a nastoupil do Palíkovy dílny, 
kde se po dvou letech vyučil kamenosochařem. 

 
Poslední léta byl Palík zaměstnán ve státním 
zemědělském muzeu v Praze, kde modeloval užitková 
a chovná zvířata různých plemen. Poslední jeho vlastní 
a tvůrčí myšlenkou byly ryby třeboňských rybníků, 
které se nacházely v muzeích v Praze, v Brně 
a v Bratislavě. 
Čeněk Palík zemřel na tuberkulózu dne 10. září 1939 
a je pohřben na hřbitově ve Velké Bystřici. 

Zdroje: Tršický měsíčník 12/1966 , archiv 
Hospodářské noviny 29.4.2008, matriky Tršice 
 a Velká Bystřice, Wikipedie a vzpomínky J. Nitky
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