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Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje,
první polovina letošního roku je téměř za námi, prázdniny
jsou přede dveřmi, a to je vhodná doba ke krátkému zhodnocení uplynulého období.
Hodně úsilí jsme museli vynaložit na vyřešení přístupové komunikace k lokalitě RD za školkou. Se všemi vlastníky
pozemků jsme se dohodli a přes tříměsíční zdržení už je projekt výstavby technické infrastruktury předložen k územnímu
a stavebnímu řízení. Se zájemci o parcely jsme v kontaktu a
o dalším postupu je budeme průběžně informovat. Vzhledem k tomu, že někteří parcelu odmítli, je možno vyhovět
dalším zájemcům.
Z plánovaných akcí jsme už zahájili rozšíření hřiště za
školou. Sportoviště podporované dotací z Pardubického kraje by mohlo být uvedeno do provozu v průběhu měsíce srpna. Dokončili jsme rekonstrukci komunikace v Hlásnici od
točny autobusů a neplánovaně jsme museli po letošní zimě
nákladně opravit vozovku v Trpíně za kostelem.

Z důvodu zlepšení životního prostředí jsme vás oslovili
s nabídkou domácích komposterů a v dohledné době budou
na stanovištích sběrných nádob umístěny kontejnery na použité oleje a tuky z domácností. O podmínkách odkládání vás
budeme včas informovat.
Zajímavé informace si přečtete i v dalších rubrikách.
Vážení občané, přeji vám příjemné strávení letních měsíců.
Miloslav Tocháček, starosta

100 let od významných událostí
Uctění památky padlých v 1. sv. válce a oslavy 100. výročí
vzniku ČSR se uskuteční v neděli 28. října 2018 odhalením
společného pietního místa obou událostí. Pomník bude
umístěn v obnoveném parčíku před kostelem a jeho zhotovení se, podle našeho společného návrhu, ujala Střední kamenická a technická škola v Hořicích.
V průběhu prázdnin budeme za dotační podpory programu Malý Leader opět pokračovat ve zlepšení podmínek v
MŠ úpravou vnitřních prostor a dětského hřiště.
V polovině června bylo zahájeno restaurování kříže u
kostela v Trpíně. Horní část byla odvezena do restaurátorské
dílny, zbytek bude opraven na místě. Pokud bude schválena
žádost o dotaci, obdržíme od MZe 70 % nákladů.
V Hlásnici probíhá příprava projektu rekonstrukce potoka v obci. Poděkování patří všem vlastníkům parcel kolem
toku za vstřícný přístup k řešení požadavků investora, kterým
jsou Lesy ČR, s.p.

Program:
10:00 mše v kostele sv. Václava za účasti Mons. Jana Vokála,
sídelního biskupa královéhradecké diecéze
11:00 slavnostní odhalení pietního místa
15:00 varhanní koncert mistra Adama Viktory v kostele
sv. Václava
V Hlásnici bude za podpory Pardubického kraje opraven pomník obětem 1. sv. války.
Miloslav Tocháček
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líku a porcelánový záchod. Celkem jsme posbírali necelé 2
21. dubna jsme pořádali závod v disciplínách TFA, který byl vlečky odpadu, nacházejícího se v našem bezprostředním
zařazen také do postupových soutěží Pardubického kraje a okolí.
do Moravské ligy TFA. Naši závodníci se umístili skvěle, Zdeněk Král 2. místo, Martin Břenek 5. místo v kategorii do 35
let a Petr Štěpánek 6. místo v kategorii nad 35 let.

Hasiči

Počasí nám přálo a celá akce včetně posezení u Kozáků
probíhala v příjemné, pohodové atmosféře. Jsme rádi, že se
nás letos sešlo ještě více než loni a že lidem záleží na tom, v
jakém prostředí žijí a co míjí při svých procházkách po okolí.
Děkujeme všem účastníkům i podporovatelům a příští rok se
na Vás budeme těšit třeba při čištění Nyklovického potoka.
Lucie Křížová

Hlásenští se starají o obec
Na soutěži v požárním sportu v Jedlové se naše družstvo umístilo na 3. místě.
SDH Trpín vás zve na vítání prázdnin 30. června a taneční zábavu 13. července.
Za SDH Trpín Pavel Břenek

Úklid okolí

Když byla v loňském roce v Hlásnici stržena stará hasičárna,
která byla, bohužel, již ve velmi špatném technickém stavu,
všichni byli zvědaví, jaká stavba ji nahradí. Každá obec potřebuje místnost, kde je možné se scházet, a proto bylo rozhodnuto o stavbě nové klubovny. Hlásenští s netrpělivostí čekali
na její stavbu a výslednou podobu a na podzim byli příjemně
překvapeni. Nová budova je povedená a do - stále pěkné Hlásnice dobře zapadající. Nicméně okolí budovy už tak pěkné nebylo, a proto se v pondělí 7. května sešla téměř dvacítka „ochotných s hrábkami“ a pod pevným vedením Ládi Štěpánka za jedno odpoledne svah vedle klubovny upravila tak,
aby jej bylo možno osázet.
Po renovaci dvou božích muk tak opět hlásenští prokázali, že jsou na svou obec hrdí a dobře a rádi o ni pečují.
Jan Lata

Druhou dubnovou sobotu jsme se, stejně jako vloni, vydali
uklidit okolní přírodu. U obecního úřadu se sešlo asi 20 velkých i „malých“ sběračů, kteří společnými silami odklidili různé plastové a skleněné obaly i jiné nepotřebné věci odhozené podél hlavních a vedlejších cest vedoucích z Trpína a Hlásnice. Mezi nejbizarnější kousky patřil letos tachometr z Žigu2

podzim, kde jsme vyráběli ovocné dobrůtky, a na jaře při výrobě velikonočních ozdob.
Uplynulý školní rok byl pro děti náročný. Vždyť zvládnout tolik úkolů, naučit se tolik věcí, zdokonalit se v tolika
oblastech, posílit tolik dovedností není pro takové malé děti
vůbec jednoduché, a tak si všichni zaslouží obrovskou pochvalu a jedničku k tomu. Snažili se ovšem i všichni zaměstnanci, kteří pracovali na maximum a „pro děti“. Na konci
školního roku se všichni společně rozloučíme a určitě ukápne
i nějaká ta slzička, ale to bude slzička štěstí a radosti, jak
jsme to všechno zvládli a pustili do světa novou generaci šikovných a nadějných dětí.

Další školní rok je za námi

Rok se s rokem sešel a prázdniny jsou opět před námi. Všichni se velice těšíme na relax, sluníčko a sladké „nicnedělání“.
Předškoláci se těší, protože poslední prázdniny v mateřské
škole jsou obrovským mezníkem v jejich životě – čeká je
vstup do základní školy.
Celý školní rok se předškoláci na vstup do základní školy intenzivně připravovali. Všech 5 předškoláčků navštěvovalo intenzivní přípravný kurz HYPO, plnili úkoly z různých oblastí, vžívali se do role školáků a učili se učit. Atmosféru školy
nasáli přímo v základní škole v Olešnici, kterou budou navštěvovat, a zde se jedno dopoledne účastnili vyučování. Byli
spokojení, šťastní a odjížděli s pocitem, že školy se bát prostě
nemusí :)
Všechny věkové kategorie dětí si užívaly vzdělání formou hry při naučných představeních divadélka JOJO, formou
hravých a interaktivních akcí se seznamovaly se zásadami
slušného chování k sobě i okolí (Den země), bezpečnosti
(Lišák Foxík, návštěva SDH Trpín), lásce k přírodě a životnímu
prostředí (Ekocentrum Pasíčka) a v neposlední řadě i se
schopností postarat se samy o sebe. Jako odměnu děti oslavily DEN DĚTÍ soutěžemi, sladkými odměnami a dárečky.
Ke vzdělání neodmyslitelně patří kniha, a proto jsme s
dětmi strávili jedno dopoledne v naší místní knihovně, kde
nám paní Kolářová ochotně ukázala knihy, vysvětlila systém
výpůjček a jako bonus děti dostaly dárek v podobě krásné
pohádky, která jim byla přečtena.
Všechny děti prošly plaveckým výcvikem v krytém plaveckém bazénu v Poličce, Canisterapií, kurzem cizích jazyků,
pálily čarodějnice, pohrály si v mateřském centru HASTRMÁNEK v Olešnici a nezapomněli se všichni vyfotografovat!!!
Nezapomněli jsme ale ani na rodiče a v rámci projektu
OP VVV s názvem: „Moderní formy výuky MŠ Trpín“, jsme
uspořádali několik besed s odborníky na téma „ŠKOLNÍ ZRALOST“, „DIAGNOSTIKA PŘEDŠKOLÁKA“, „EMOCE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ“ atd. Za odměnu děti rodičům nacvičily vystoupení pod vánoční stromeček a besídku ke DNI MAMINEK. Sešli
jsme se i na společných akcích jako byly tvořivé dílničky na

Mgr. Alena Tichá, ředitelka školy

Pozvánka na Gulášfest ve Vítějevsi
V sobotu 11. srpna 2018 se ve Vítějevsi bude konat již V. ročník Gulášfestu, soutěže ve vaření kotlíkového guláše. I letos
bychom se rádi zúčastnili jako tým Trpínských kuchtíků.
Ochutnávku skvělých gulášů bude doprovázet bohatý kulturní i hudební program. A jaký guláš letos naše šéfkuchařka
Jana Štěpařová uvaří? Přijeďte ochutnat a hlavně podpořit
náš tým. Prodej degustačních karet je omezen na pouhých
250 kusů a bude probíhat od 12 hodin. Výdej gulášových
ochutnávek pak bude od 14 hodin.

Za tým Magda Králová
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dím i o Krajský pohár Pardubického kraje, kde jsem se zúčastnil tří závodů – Trpín (1. místo – počítají se jen závodníci
z daného kraje), Andrlův Chlum (1. místo) a TFA Třebosice (2.
místo). Kromě toho jsem se zúčastnil ještě závodů TFA ve
Vladislavi (4. místo), Sokolnicích (1. místo) a v Borači (1. místo).
Vyhodnocuješ nějak závod zpětně? Říkáš si třeba, co by se
dalo udělat jinak, co lépe natrénovat?
Každý závod si nechávám natočit a pak ho zpětně vyhodnocuji. Na základě toho pak trénuji jednotlivé disciplíny, ve kterých je stále co zlepšovat.
Jeden ze závodů TFA ligy Pardubického kraje se již pravidelně konal také v Trpíně. Jak se ti závodilo před domácím publikem?
Je to velmi stresující, protože se kromě soustředění na závod
musím věnovat ještě organizačním věcem. A kromě toho
jsem byl velmi nervózní, protože jsem nechtěl zklamat domácí fanoušky špatným výkonem.
Co tě v rámci letošní sezóny ještě čeká?
Ještě mě čekají tři závody z Moravské ligy (v Sebranicích,
Doubravicích nad Svitavou a Velaticích) a dva nominační závody Pardubického kraje na Mistrovství České republiky v
TFA v Domažlicích (v Orličkách a Bystřeci). Podle pracovního
vytížení se ještě zúčastním dalších závodů, které nejsou součástí Moravské ligy ani nespadají do nominačních závodů
Pardubického kraje.
Loňskou sezónu ses umístil na předních místech v lize Pardubického i Jihomoravského kraje, jaké jsou plány a přání
pro letošní rok, případně i ty další? Máš něco, čeho bys
chtěl v tomto sportu dosáhnout?
Chtěl bych každý závod, kterého se zúčastním, dokončit. Už
to je pro mě malé vítězství. Mým velkým přáním je dostat se
na Mistrovství České republiky v TFA v Domažlicích, které se
uskuteční v říjnu letošního roku, a umístit se co nejlépe.

Rozhovor se Zdeňkem Králem o TFA
Jak jste se již mohli dočíst v některém z předchozích zpravodajů, Zdeněk Král a Martin Břenek se aktivně účastní soutěží
v disciplínách TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive –
nejtvrdší hasič přežívá). Zdeněk si našel čas, aby mi odpověděl na pár otázek a přiblížil tak čtenářům trpínského zpravodaje tento zajímavý a náročný sport.

Zdendo, jak a kdy ses dostal k této soutěži?
K TFA mě a Martina Břenka přivedli kamarádi z Olešnice, kteří v roce 2015 uspořádali první soutěž. Tehdy jsme jen viděli
několik videí a řekli si, že bychom to mohli zkusit. Proto jsme
se zúčastnili dalšího ročníku TFA Olešnice v roce 2016. Týden
nebo dva před samotným závodem jsme si jednotlivé disciplíny vyzkoušeli a napoprvé z toho bylo pro Martina 6. místo
a pro mě 8. místo. Po této zkušenosti jsme se rozhodli věnovat se závodění a tréninku dál.
Jak probíhá příprava na takto náročný závod? Kolik času
zabere?
Letos jsem se rozhodl vzít trénování vážně a poctivě, proto
jsem výrazně změnil životosprávu a rozšířil tréninkový plán.
Třikrát týdně hodinu a půl trénuji jednotlivé disciplíny, jednou až dvakrát týdně jezdím běhat na schody na hrázi přehrady Vír, přes zimu hraju hokej atd.
Která z disciplín je pro tebe nejnáročnější?
Každý závod se v disciplínách mírně liší, a tím pádem i náročnost závodu. Jednou je to hammerbox (60 – 80 úderů 8 až 10
kilogramovou palicí), podruhé figurína. Na každém závodě je
to jiné. Velmi náročné je na závěr trati vyběhnutí na rozhlednu se 180 schody, které je třeba na závodech v Andrlově
Chlumu.
Která disciplína tě nejvíc baví?
V letošním roce mi víc vyhovují delší tratě zakončené třeba
vyběhnutím schodů. Nejvíc mě baví asi figurína (odtažení 80
kg těžké figuríny na 30 až 60 m).
Viděla jsem na internetu video ze závodů v Kuřimi z roku
2016, kde tě při jedné disciplíně zavřeli do kontejneru. Můžeš mi říct, v čem tato disciplína spočívá?
Tato disciplína simuluje zásah v zakouřené místnosti, kde
není nic vidět. Proto jsme před vstupem do kontejneru dostali neprůhlednou masku. Uvnitř kontejneru byly dveře,
před kterými bylo zvukové tlačítko. To jsme museli poslepu
najít a stisknout, aby rozhodčí věděli, že jsme našli dveře.
Dveře jsme museli vykopnout nebo vyrazit a stisknout další
tlačítko.
V rámci Moravské ligy TFA proběhly v letošní sezóně zatím
dva z pěti závodů. Kde všude jsi letos soutěžil a jak se ti da- Moc děkuji za rozhovor a přeji tobě i Martinovi hodně
úspěchů, nejen v TFA.
řilo?
V rámci Moravské ligy TFA jsem se zúčastnil závodů v Trpíně
a v Olešnici. Pokaždé jsem se umístil na druhém místě. ZávoHelena Balcarová
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Vybrané významné události sboru dobrovolných hasi- čelník I. sboru; Ant. Šváb, náčelník II. sboru. Volba určena na
dobu tří roků.
čů v Trpíně
Nově zřízenému sboru po krátkém vycvičení naskytla
se příležitost osvědčiti svoji statečnost a činnost. Dne 19. září
Založení sboru
Bylo to dne 8. června 1885 za jasné neděle. Po pěkném dni 1885 vznikl požár v obci Ústupě na Moravě, ku kterému se
následovala jasná teplá noc. Ještě lidi, vážíce si takového ve- sbor náš včasně dostavil a získal sobě pochvalu od obce tačera, sem tam chodili, tam zas sedíce, o rozličných věcech mější i sousedních.
běžných, za dne zběhších, rozmlouvali. Tu jeden, pak více
hlasů křičí: „Hoří!“ Tato náhlá, zdrcující zpráva zasáhla od Pořízení praporu
kořene s každým srdcem osadníků Trpína, a pak když vyšleh- 17. června 1934 bylo usneseno ve výborové schůzi sboru obly plameny ze stodoly č. 22 p. Vác. Šauerovi náležející, pak ze jednati prapor od prodejny Č.Z.H., a sice prapor z nejlepší
stodoly a statku p. J. Lorence č. 18, trnul strachem každý, čisté vlněné látky v rozměru 110 x 130 cm, na straně červené
kdož to spatřil. Což však bol všech dovršilo, když popatřivši ručně vyšívaný symbolický znak hasičský, kolem nápis „Sbor
na posvátnou budovu kostelní, jak na střeše hořeti počíná, tu dobrovolných hasičů Trpín“ a rok založení sboru. Na straně
v každém osadníku, v každém občanu probouzí se vzdech: bílé vyšívaný dle předlohy obraz sv. Václava, kolem nápis
„Nedej zahynouti nám ni budoucím“ a
„Ach hasiči, jen hasiči!“ Ale kde jich vzíti?
kolem praporu ozdobná šňůra v národTu se vzňala střecha kostelní, tu věžka, na
ních barvách.
které zvonek zavěšen byl, jaký strašný
Žerď rozdělovací na šroub, hrot kozjev to, když tu uchu obyvatelů zaznívá
vový, postříbřený lipový list se zlatou přilzvuk zvonku, který žalostivě jakoby v pobou, řemen pro praporečníka, povlak z
moc volal: „Zachraňte, zachraňte mě!“
voskového plátna dle nabídky Z.H.Z. za
Avšak bylo pozdě! Lidé, kteří se sběhli ke
obnos 2 380 Kč. Praporečníkem zvolen
stříkačce, která obcí již dříve zakoupena
bratr Tocháček František a zástupcem brabyla, neznali stroj ani řídění jeho, nastal
tr Břenek Alois, oba volbu přijali.
zmatek a ježdění od studně ke studni se
26. srpna 1934 odbýval náš sbor
stříkačkou; nebýti sborů na pomoc přislavnost svěcení a rozvinutí praporu. O
šlých jako z Olešnice, bylo by půl vsi padlo
deváté hodině ranní vysláni bratři sboru, o
popelem. Hasiči přišlí účinkovali na zhoupůl desáté odchod s praporem, který byl
bu a plameny ty vydatné. Vycvičenost
nesen družičkami do chrámu Páně sv. Váchasičská udusila brzy vše, i oheň v zárodlava, kde byl posvěcen. Matkou praporu
cích, všecka důvěra věnována hasičům!
byla paní Johana Štěpánková čp. 31 (bílá
Po požáru tomto usneslo se obecní
představenstvo, po uvážení a očitém přesvědčení, jak dobrý, stuha s uvedením roku 1885). Paní Štaudová Anna č. 1
jak prospěšný a ochranný jest vycvičený sbor hasičský, co (červená stuha s uvedením roku 1934) s paní Štaudovou
neštěstí zameziti může. Všechny mladíky zdejší obce způsobi- Františkou č. 17 (modrá stuha) působily za kmotry. Prapor
lé a schopné svolali na den 29. června 1885. Sešlo se jich 57. byl posvěcen důst. panem děkanem p. Bednářem Josefem.
Na to stanovami poukázáni byli k volbě výboru. Než však k Po slavnostních službách božích byl společný oběd u p. Kozávolbě přikročeno bylo, poučeni byli, aby volili ze středu své- ka Františka, hostinského.
Odpoledne následovaly proslovy, a to župního starosty
ho muže charakterní, dokonalé a nejzpůsobilejší.
Na to přistoupeno k volbě, již zastoupena byla volební bratra Ducháčka, starosty obce p. Boucníka Adolfa a okresníkomisí, již předsedal p. Václav Macků č. 69, tehdejší starosta ho vzdělavatele bratra Saska. Pak konečně bratr praporečník
obce, pak p. Václav Šaur, p. Josef Tocháček, p. Josef Krušina při zahrání státní hymny prapor rozvinul poté, co ho převzal
od matky praporu a dal jí slib. Dále byly do žerdi zatloukány
č. 72, Josef Štěpánek č. 32.
Zvoleni pak jsou: pp. Václav Šaur, Josef Štěpánek, Josef štítky a pronášena hesla. Po této slavnosti se brál průvod
Krušina, Jakob Veiner, Jan Lorenc, Jos. Tocháček, Ant. Šváb, obcí na výletiště za školou. Před průvodem byly neseny tři
Adolf Krušina, Jos. Balcar do výboru. Ředitelstvo sboru vole- prapory, a sice: z Nedvězího, Hartmanic a nově svěcený nano jest aklamací a zvoleni byli: pp. Václav Šaur, velitel; Jos. šeho sboru. Slavnosti se zúčastnilo celé obecní zastupitelstvo
Krušina, podvelitel; Jan Lorenc, jednatel; Jos. Tocháček č. 18, v čele se starostou. Veliké množství se sešlo bratří v krojích z
pokladník; Josef Štěpánek, dozorce náčiní; Josef Faustka, ná- okolních i vzdálených sborů. Též zástupci tělovýchovných
jednot Sokola a Orla si zaklepli štítek do žerdi.
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Po výletě, který se zdařil jak finančně, tak i morálně, Stavba lešení a dokončení opravy kostela
následoval večer věneček u p. Štauda Jana, hostinského. Ani
ten si nezadal jak účastí hasičstva, tak i obecenstva. Celý
podnik byl jedním z nejlepších.
Doplnění:
Původní prapor i žerď jsou užívány dodnes, stuhy jsou uschovány v klubovně SDH. Nové stuhy, které byly posvěceny v
kostele sv. Václava při oslavách 120. výročí založení sboru,
zhotovila p. Jana Břenková podle původní předlohy v roce
2005.
Přípravy na závěrečnou etapu opravy kostela začaly letos
trochu hekticky. Oproti původním plánům začala stavba lešení již na konci dubna.
V pátek 27. 4. odpoledne pomohli dobrovolníci naložit
a dopravit farní lešení do Trpína. S montáží se začalo ještě
týž den a pod vedením pana Zaorala z Bystrého byla založena
první patra lešení u západního průčelí kostela. Druhý den se
díky hojnému počtu pomocníků rozběhla práce hned od rána
a ve svižném tempu šlo vše pěkně od ruky. Stavba probíhala
v pohodové a veselé atmosféře. Milým překvapením byla i
káva nebo občerstvení od pozorných sousedů. Kolem druhé
hodiny se lešení čítající osm pater tyčilo do konečné výšky.
Po práci se všichni sešli v prostorách obecního úřadu na připravený pozdní oběd.
V následujících dnech využil postavené lešení restaurátor a sochař Michal Durdis, který provedl terénní průzkum a
hodnocení sochařské výzdoby. Na základě jeho zjištění budou připraveny žádosti o finanční podporu pro restaurování
soch v roce 2019.
Nástup stavební firmy na sebe také nenechal dlouho
čekat, a tak se v dnešních dnech oprava fasády zdárně blíží
ke svému konci.
Na tomto místě se sluší poděkovat všem, kdo se na
této celkově rozsáhlé akci jakkoli podíleli a přispěli více či
méně. Všem srdečný dík za pomoc, ochotu a podporu!
Anna Štaudová

Požár panského domu
O největším požáru v Trpíně je jen krátký zápis v obecní kronice. Proto v roce 1983 zapsal p. Leopold Peterka výpovědi
očitých svědků bratra Josefa Marečka č. 45 a p. Václava Hanyka č. 97.
Panský dům, obytné budovy, měly tehdy pronajaty
slečny Kolbabovy. Dne 14. srpna 1917, asi kolem 20. hodiny,
přihnala se nad Trpín prudká bouře s průtrží mračen. Blesk
udeřil do stodoly a dolního konce budovy, zapálil je a požár
se rychle rozšířil na celý dvůr. Na severní straně dvora byly
mohutné topoly, do kterých při požáru rovněž udeřilo. Ve vsi
byli všichni muži na vojně, stříkačku obsluhovaly jen ženy a
větší děti. Ale tato snaha proti velkému požáru nebyla nic
platná. Hořící šindele létaly přes celou vesnici až daleko za
humna. A tak každá rodina se snažila chránit a hasit svoje
vlastní stavení. Obrovským štěstím pro celou ves byla velká
průtrž mračen, tak velká, že p. Hanyk od té doby (za 65 roků)
si podobnou nepamatuje. Nebýt této průtrže, byla by celá
horní polovina vsi lehla popelem. Po válce na spáleništi postavil stavitel Jelínek z Olešnice sedm rodinných domů.

Pozvánka na Majdalenkovou zábavu
Myslivecký spolek Trpín-Hartmanice si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tradiční Majdalenkovou zábavu, která se
bude konat v sobotu 21. července 2018.
K tanci a poslechu bude hrát místní kapela DODNA. K jídlu
pro Vás připravíme zvěřinový guláš a topinky s pikantní masovou směsí. Budeme se těšit na Vaši účast.
Myslivci

Bývalý panský dům

Zpracováno podle „Kroniky Svazu požární ochrany,
základní organizace v Trpíně, knihy první“ (1901 – 1949)
Veronika Tichá
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Nabídka stavebních parcel
Obec Trpín nabízí zájemcům stavební parcely pro výstavbu RD. Informace získáte na úřadě.

Upozornění pro občany Hlásnice - odečet vody
Plánovaný odečet spotřeby vody se bude konat od 20. 7. 2018 do 29. 7. 2018.

Úmrtí

Ve II. čtvrtletí oslavili významné životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Andrlík Břetislav

Dvořáková Marie (Hl.)

65 let

Kršková Jarmila

70 let

Andrlík Břetislav

75 let

Moravec Jaroslav

75 let

Krušinová Marie

80 let

Zábavné odpoledne pro malé i velké

Čest jeho památce.

Srdečně blahopřejeme.

Obec Trpín
Trpín 77, 569 74
461 741 820
obec.trpin@worldonline.cz

Úřední hodiny
přítomna účetní
Po-Pá: 07.00 - 13.30

Společenská kronika

Jubilanti

Obecní úřad Trpín zve na zábavné odpoledne
pro malé i velké, které se koná v sobotu 30.
června 2018 od 16 hodin na výletišti.
Na programu budou různé hry a soutěže. Také
se můžete těšit na tombolu i malování na obličej. Pořádnou porci zábavy připraví dětem,
jejich rodičům a prarodičům DJ David, který se
postará o zábavu nejen pro malé, ale i pro ty
dříve narozené. DJ Davida znáte z maškarních
karnevalů.
Jana Štěpařová

Úřední hodiny
přítomen starosta a místostarosta:
Po a Čt: 18.00 - 20.00 (zimní čas)
Po a Čt: 19.00 - 21.00 (letní čas)
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