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stále pod velkou zátěží probíhající objížďky. Značky upravující předdovolte mi, abych vás pozdravil u podzimního čísla našeho zpravo- nost v jízdě byly osazeny a čeká nás ještě osadit značky upozorňujídaje. Máme za sebou letní období, a tak bych vás rád seznámil s cí na zúžený proﬁl v úseku pod kostelem.
průběhem jednotlivých akcí a s "m, co nás ještě čeká.
Naší největší inves#cí tohoto roku je rozhodně výstavba
inženýrských sí" v lokalitě nových parcel nad mateřskou školkou.
Výstavba plynovodu, stejně jako výstavba splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a komunikace byla ukončena v dohodnutém
termínu a rozsahu. Celkové náklady byly o cca 500 #síc nižší než
vysoutěžená cena. K op#malizaci došlo díky sloučení několika stavebních etap. Chtěl bych poděkovat dodavatelským ﬁrmám za bezproblémovou realizaci a občanům, kteří byli jakkoliv dotčeni a
omezováni stavebním provozem, za shovívavost. ČEZ distribuce má
již konečně dokončen projekt realizace elektrických přípojek, dodavatel je vysoutěžen, a tak doufáme v co nejrychlejší realizaci. Komunikace mezi rodinnými domky je ponechána bez ﬁnální asfaltoBěhem léta proběhla spousta příjemných kulturních akcí pro
vé vrstvy, která bude realizována až po ukončení výstavby jednotlidospělé i pro dě#. Návštěva našich přátel z Maďarské Palkonye,
vých domů. Na komunikaci jsou umístěny příčné žlaby a vpus# do
divadelní představení ochotníků z Víru a celá řada tradičních letdešťové kanalizace, které snižují objem srážkové vody. V případě
ních zábav. Dě# zažily na začátku a na konci prázdnin dětský den,
přívalového deště ovšem ani toto opatření není dostatečné, a prodobrodružství na řece i táboření, ale hlavně znovuobnovený krouto bude doplněno o horskou vpusť, umístěnou na konci spodní,
žek mladých hasičů. Všem, kteří ve svém volném čase neváhají
původní cestu k regulační stanici plynu. Je radost sledovat, jak na
pomoci s organizováním programu pro dě#, bych chtěl na tomto
jednotlivých parcelách probíhají již stavební práce a domy rostou
místě poděkovat. Dík patří zejména Zdeňku Královi, který si vzal
doslova před očima.
organizaci mladých hasičů na starost a který nás velmi dobře repreVýměna čás# vodovodu v Trpíně mezi č.p. 64 a č.p. 120 je již
zentuje v hasičském sportu. Tento rok vyhrál svoji kategorii moravdokončena. Pro příš" rok bychom chtěli pokračovat další etapou a
ské ligy TFA a reprezentoval na Mistrovství ČR profesionálních hasipostupně vyměnit všechny problema#cké úseky vodovodu.
čů v disciplínách TFA.
V Hlásnici proběhla realizace průzkumného vrtu pro potřeby
Před námi je podzim a oslavy 30 let svobody a demokracie.
zásobování vodou. Následná dvoutýdenní čerpací zkouška potvrdiPro mě osobně to je velice zásadní moment naší historie, za který
la dostatečnou kapacitu podzemní vody. Momentálně se čeká na
jsem velice vděčný a který bychom si chtěli připomenout. 17. listovýsledky komplexních rozborů kvality vody a na základě těchto se
pad 1989 nebyl pro Trpín žádným bouřlivým dnem, a tak i naše
rozhodne o případném propojení s úpravnou pro potřeby zásobooslavy budou spíše než o řečnění oslavou svobody a volnos# pohyvání obyvatel Hlásnice. Jakmile se podaří vyřešit kvalitu zdroje vobu. Pokud dnes sednete do auta před vaším domem, pojedete
dy, bude následovat výměna jednotlivých čás" vodovodu.
směrem na Bystré a vydržíte jet ještě asi 10 hodin, narazíte na moV mateřské škole proběhla během letních měsíců kompletní
ře. To stejné se vám stane, když pojedete na Olešnici nebo Svojaoprava prostor vstupní chodby a šatny. Dě# se tak mohly po prázdnov. Před 30 lety by vám stačily hodiny 2 až 4 a narazili byste na
ninách vrá#t do úplně nového a velmi pěkného prostředí. Projekt
ostnatý drát. Moc bych si přál, aby to pro naše dě# zůstalo nepoje podpořen z prostředků Pardubického kraje.
chopitelnou otázkou „a jako proč … ?“.
Dopravní situace na krajské silnici, procházející obcí, je neuPřeji vám příjemné proži" podzimních dní, Josef Štaud, starosta

Vážení spoluobčané,
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Pozvánka na Svatohubertské slavnos"
Myslivecký spolek Trpín-Hartmanice srdečně zve na Svatohubertské slavnos#, které se budou konat v Trpíně 26. 10. 2019.
Svatý Hubert je patronem všech myslivců, střelců a lovců. Podle
legendy ho v přírodě při lovu oslovilo nečekané setkání s jelenem,
který měl mezi parožím zářící kříž. Po tomto setkání se Hubert stal
knězem a zasvě#l svůj život Bohu. Svatohubertská mše je sloužena
k poctě tohoto našeho patrona a jako poděkování Bohu za dary,
které nám dává naše příroda.
V odpoledních hodinách bude Trpínem, Hlásnicí a Hartmanicemi projíždět koňský povoz se svatým Hubertem a jeho družinou,
který bude zvát všechny obyvatele na zmíněnou Svatohubertskou
mši. V Trpíně bude jeho zastávka před hospodou U Kozáků od
12:30 do 12:45. Následně se přesune do Hlásnice ke klubovně a
zde bude zvát místní od 13:15 do 13:30. Poslední zastávkou budou
Hartmanice na návsi od 14:15 do 14:30. Přijďte si vyslechnou slavnostní řeč svatého Huberta a poté se společně sejít na Svatohubertské mši v Trpíně v kostele sv. Václava od 17 hodin. Po slavnostní mši jsou všichni účastníci zváni do Kulturního domu v Trpíně, kde
budou oslavy pokračovat a bude zajištěno občerstvení pro všechny
zúčastněné.
Mar!na Švábová

Barvité vyprávění Markéty Ku#lové nás zavede do světa lidí
putujících za lepší budoucnos". Po pevnině i po moři, skrze konkrétní příběhy budeme názorně provedeni hlavními migračními
trasami na cestě do Evropy. Co se to vlastně děje? Markéta sleduje
hlavní migrační trasy na vlastní oči už pět let. Jezdí do Sýrie, Iráku,
Řecka, Makedonie, Švédska, Afriky a nedávno byla i v Libyi. Všude
tam sleduje vývoj migrace. Vyprávění bude nestranné, založené na
vlastních zkušenostech, doplněné fotograﬁemi a konkrétními příběhy. Sami si na konci besedy, posilněni novými poznatky, utvoříte
na problema#ku názor. Věřím, že večer oboha" Vás i Vaše přátele
a rodinné příslušníky a na Markétu Ku#lovou bude v Trpíně čekat
plný kulturní dům.
Srdečně zve Veronika Tichá

Knihovnička v Hlásnici
Milí Hlásenš", na začátku prázdnin mi do schránky přistál
dopis od paní Marie Veselé z Brna, jejíž maminka Marie, za svobodna Dvořáková, pocházela z Hlásnice čp. 48. Paní Veselou jsem nikdy
nepotkala, ale v dopise jsem našla upřímné pozdravy a poděkování
za práci na publikaci o Hlásnici. Zároveň na mě z obálky vypadla
kniha, kterou autorka věnuje do hlásenské knihovny. A zde jsem se
zarazila: v Hlásnici knihovna není! Pokud vý#sk zařadíme do knihovny trpínské, pro hlásenské čtenáře se tam „ztra"“.
S panem Ladislavem Štěpánkem jsme se proto rozhodli požádat obecní úřad o poličku do klubovny, kam pro Vaši potřebu
položíme několik publikací. Budou o Hlásnici a nejbližším okolí nebo od autorů, kteří k Hlásnici mají či měli vřelý vztah: kromě básní
paní Veselé se můžete těšit na romány s"hacího pilota RAF Fran#ška Fajtla nebo svědectví válečné reportérky Markéty Ku#lové.
Knihy budou opatřeny obecním razítkem a volně pro Vás po
domluvě s panem Štěpánkem k dispozici. Prosíme respektujte, že si
je po Vás budou ch"t půjčit i ostatní, a v pořádku je po přečtení
vraťte na místo. Věříme, že knihovnička bude ve vzájemné důvěře
dobře fungovat a potěší Vás.
Veronika Tichá

Činnost ČČK
Nejprve se trochu ohlédneme, co naše organizace v nedávné době uskutečnila. V červnu jsme pomáhaly při první trpínské
zábavě. Hrála nám skupina DODNA a zábava se vydařila. Další naší
ak#vitou byla účast při organizování dětského dne na konci června.
Naše členky pomáhaly při dětském závodu u startu a také jsme
měly připraveny hry na jednom stanoviš#. Po doběhnu" všech dě"
na výle#ště jsme pod vedením Blanky Červinkové měly nachystány
další soutěžní hry o sladké odměny.

A co máme nyní v plánu? Připravujeme opět Drakiádu na
neděli 6. října. Začátek bude ve 14.00 hodin na louce za Kozákovými. Všechny Vás srdečně zveme a bude také něco sladkého i slaného k zakousnu". Dě# se můžou těšit na dárečky i sladkos#. Před
Vánocemi zorganizujeme vánoční dílničky. Byly by v sobotu 21.
prosince v kulturním domě. Budete mít možnost, velcí i malí, si
vyrobit vánoční dekorace a ozdoby. Nebude chybět vánoční občerstvení a hudba.
Přejeme krásný barevný podzim - členky výboru ČČK

Pozvánka na besedu o současné migraci do Evropy
Po úspěchu cestovatelských besed o Brazílii Vám i letos nabízíme zpestření dlouhých večerů. Devatenáctého října nás navš"ví
novinářka Markéta Ku#lová, kterou možná znáte z České televize
(pořad Reportéři ČT), časopisu Reﬂex nebo jiných médií. Pracovala
v mnoha zemích světa, zejména v Africe a Asii, poslední roky se
věnuje dokumentování války v Sýrii. Spolu s Lenkou Klicperovou je
autorkou knih Islámskému státu na dostřel I a II a nově Ve válce.
Jejich reportáže byly několikrát oceněny v soutěži Czech Press Photo.
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Dostaly razítko do průkazu, byly odměněny úžasem a slovy obdivu
V důsledku letošního velmi suchého léta zasahovala jednot- od přihlížejících místních obyvatel.
ka našich hasičů u několika případů odstranění vosího nebo sršního
hnízda. Také byla vyslána na odstranění spadlých stromů nebo větví na pozemní komunikace po velké bouřce v srpnu. Dalším zásahem bylo hašení požáru rodinného domu v obci Rozsíčka v rámci
mezikrajské výpomoci.

Činnost hasičů přes léto

foto: Lukáš Dvořák

Přihlížejících bylo velké množství (více než sto) a bylo se
opravdu na co dívat. Závodu se zúčastnily vozy roku výroby 1914 –
1984 různých automobilových značek. Představily se naleštěné
vozy značky JAGUAR E-type, FORD MUSTANG, BENTLEY 4,5l , TATRA 57 a jako třešnička na dortu přijel FANTOMAS ve svém CITROV minulých dnech jsme obdrželi dotaci od Pardubického ENU DS.
Zážitek to byl obrovský jak pro milovníky veteránů, tak pro
kraje na pořízení zásahových obleků ve výši 54 000,- Kč.
ty, kteří si přišli „pouze“ zpestřit nedělní den. Vůně motorů a výfuků se stala krásnou kulisou pro debatující nadšence ještě po skonMoravská liga TFA 2019:
čení akce.
Zdeněk Král 1. místo v celkovém pořadí
Alena a Vlas!slav Tichý
Mar#n Břenek 4. místo v celkovém pořadí
za SDH Trpín Pavel Břenek

Volejbal

SK Torpédo Trpín
Zdravíme všechny sportovní fanoušky a ty hokejové zvláště!
Léto se chýlí ke svému konci a je čas na pravidelný přísun novinek z
dění kolem party hokejových nadšenců jménem SK Torpédo Trpín.
V působení klubu se nic nemění a i nadále budeme hrát ligu na
bystřickém stadionu. V minulém ročníku jsme uhájili působení ve
vyšší soutěži bystřické hokejové ligy. Již v průběhu léta bylo jasné,
že soutěž dozná změn v obsazení týmů. Zájem o další působení v
soutěži neměly týmy Poličky, Svitav a Tišnova. Naštěs" se objevily
týmy, které projevily zájem o účast v BHL. Jsou to hokejisté z Koroužného, Pikárce a námi dobře známého Sádku. BHL bude opět
rozdělená na dvě soutěže – extraliga a první liga. V průběhu jednání v rámci týmů před začátkem byla varianta pouze jedné soutěže,
ale ta se neuskutečnila. Nejvýznamnější změnou v pravidlech je
automa#cký sestup, respek#ve postup posledního týmu extraligy a
prvního týmu první ligy.
Doufáme, že jako v minulém ročníku bude fanouškovská
účast hojná. Dále děkuje všem, kteří nás přišli podpořit na zábavu,
a pokud počasí dovolí přijdou i na pouťovou zábavu, kterou budeme také pořádat.
Tomáš Prudký

I v letošním roce se uskutečnil již tradiční volejbalový turnaj.
Počasí nám tentokrát vyšlo, a tak osm týmů zápolilo ve dvou skupinách na dvou hřiš"ch v rámci dopoledních skupinových bojů. Odpolední vyřazovací zápasy probíhaly již na hřiš# za školou a vítězem
letošního ročníku se stalo družstvo Hartmanic.
Josef Štaud

Divadelní představení

V druhé polovině července k nám do Trpína jako každoročně zavítali ochotníci z Víru. Letos nazkoušeli hru s názvem Upokojenkyně, která se odehrává v prostředí domova důchodců. I přes
nepřízeň počasí se na výle#š# sešlo velké množství diváků z Trpína
Retro Prague Historic Rally v Trpíně
i okolí. Jako již tradičně ve hře nechyběla velká dávka humoru a
Dne 14. července jsme byli jako obec poctěni "m, že jsme se profesionální výkon herců byl na konci odměněn dlouhotrvajícím
stali součás" a průjezdním místem 5. etapy tohoto velkolepého
potleskem. Pro malé i velké bylo připraveno bohaté občerstvení.
závodu historických vozidel. Celý závod se koná na území české, ale Doufejme, že nás ochotníci potěší svojí návštěvou i v příš"m roce.
i slovenské republiky a v 5. etapě Boskovice – Poděbrady se právě
Marie Vaverková
Trpín stal jedním z osmi míst, kde se tyto krásné stroje zastavily.
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Vysvětlivky k ázvů

a

apě zaz a e a ý

slovy:

Harra h – pověst říká, že v tě hto íste h ýval ry íček, ve
které se utopil ysterský hra ě Harra h, když ho v do ě
tři etileté války ho ili Švédové po Ka e í h.
Zá eček – zde ěl údaj ě stávat love ký zá eček patří í ke
vsi Ka e e? , poj e ová í patří elé u vr hu
Na za itej h – podle jed é z verzí pověsti se ěla v tě hto
íste h rozkládat za iklá ves i e Ka e e, vypále á Švédy
ěhe tři etileté války. Ji í ji u isťují do edalekého údolí,
kde se s íhají esty. Podle Karla Pally ležela jako velká podkova v údolí, jí ž protéká alý potůček, kole zales ě ého
vr hu Zá ečku.
Bučí – podle

ožství uků

Hli ík – těžil se zde jíl, ze kterého yly vyrá ě y ihly
Na o i/Na up i – oz ače í o e í h poze ků
Svíčky - podle vzrůstu stro ů
Ofi iál í ázev Nyklovický potok či Hodonínka tu euslyšíte.
Říká e Trese ské potoky, ve Velké Tres é je a oplátku
azývají Trpí ský i potoky.

Uv itř o e říká e:
Na strá i, Za kostele , U ry

íka, Hor í ko e , Dol í ko e , Za školkou, Prasečí vršek podle oslav pořáda ý h u křížka ad čp. 31 , Na Pajgrt e

ad stávečke

Nesnažily jsme se vytvořit vyčerpávající výčet pojmenování,
každá rodina zná jistě další a další. Značení je přibližné, nemusí
přesně odpovídat vlastnictví pozemků podle katastru. Děkujeme za
pochopení.
Pokud jsme něco důležitého opomněly nebo vyznačily mylně, omlouváme se a prosíme, ozvěte se. Vaše poznámky po konzultaci zapracujeme, ať může mapa sloužit i příš"m generacím. Je to
důležité také z toho důvodu, že krajina, jak ji dnes známe, v příš"ch
letech kvůli suchu zřejmě změní svou tvář. Děkujeme!

Návrh mapy místních názvů trpínského katastru

Lucie Jedličková z Radiměře, za svobodna Zemánková, vypracovala před několika lety pro svou diplomovou práci a následně
pro publikaci o Hlásnici mapu místních názvů katastru Hlásnice.
Letos v létě jsme se pokusily o totéž v katastru trpínském, aniž bychom tušily, kolik úsilí a objasňování to bude stát.
Výsledná navrhovaná mapa odkazuje na názvy, které se v
současnos! používají, nebo si je pamětníci vybavují a shodli se na
nich. Jejímu vytvoření předcházelo mnoho konzultací po celé vesnici. Ne vždy se tázaní přesně shodli, zvláště Kamence a oblast „Na Pozn.: Nejsou zaznamenány staré názvy, které lze najít v literatuře či stazabitejch“ byly i pro vlastníky pozemků a pamětníky výzvou. Někte- rých mapách, ale z pamě• již vymizely. Např. v Kamencích by se měl naří ji umisťovali do špičky lesa mezi potoky, většina ale o kousek cházet Kostelíček, Krčmovy sklepy .... Pomůžete nám je správně umís•t?
výše, podle navrhovaného zápisu. Je ovšem klidně možné, že se
Návrh zpracovaly Mar•na Švábová a Veronika Tichá
nacházela na obou zmiňovaných lokalitách.
Zakreslila Lucie Jedličková
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Horní/Velká/Zadní silnica

25 Moravcova roveň – podle majitelů čp.63

2

Josefův hrbeček – pojmenováno podle přezdívky rodiny z čp. 82

26 Baba

52 Šenkýřovo pole – podle přezdívky majitelů z
Hlásnice čp. 41

27 Kubíkovo – podle přezdívky majitelů z čp. 54

53 Kozákova louka – podle majitelů čp. 25

3

U luže – v nevysychající kaluži se krávy
vždycky napily, když se šly pást

28 Krškovy žleby – podle přezdívky majitelů z
čp. 47

54 U luže – podle nevysychající kaluže, ze které
se krávy vždy napily

4

Mezi cestami / Štěpánkův příhon – mez rodiny z čp. 31. Podle botaniků se zde nachází
významná mez Smolnička

29 Marečkovy žleby – podle majitelů z čp. 45

55 Vlachův chocholík – podle přezdívky majitelů
z čp. 15

30 Brťovskýho/Krušinův les – podle přezdívky/
jména majitelů z čp. 44

56 U vrtu/U vodojemu/Arnoštova louka – podle
majitelů z čp. 5

5

Na panským – pole dříve patřilo k panskému
dvoru

6

U cesty/Bidmonovo – podle přezdívky z čp.
67
také U Machovej hrušky – podle přezdívky z
čp. 66. Strom prý spadl v 60. letech.

32 V lomu / Vlachova skala – podle přezdívky
majitelů z čp. 15
33 Na Veselýho – podle jména dřívějších majitelů

59 Na Faustkovým

(Sedlářova) liščina – podle řemesla dřívějšího
majitele z čp. 83, v remízku se nachází velké
množství stromů lísek

34 Na Kostelníkovým – podle přezdívky majitelů
z čp. 11

61 U studní
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31 Brťovskýho kopec

8

Rovinka (silnice)

35 Mezi vrchama/také Arnoštův příhon – podle
majitelů z čp. 5

9

U smrka – dříve zde v zatáčce zřejmě stával
smrk

36 Dálnice (zemědělská spojovačka)

10 U stromečku

37 Cesta do Hor

57 Bílá voda/Bílý pramen – unikátní pěnovcové
prameniště
58 U borků – podle řady borovic
60 Lojzkův žlíbek
62 U ovčírny
63 Graciasův chocholík – podle majitelů z čp. 26
64 Emilův/Hanykův kopec – podle majitelů čp.
28

11 Na skalce

38 Kratochvílova seč – podle dřívějšího majitele
z Hlásnice čp. 11

12 Švancarova ouhela

39 U koupaliště – místo bývalého koupaliště

65 Na panským – pole patřilo k panskému dvoru
také Mezi silnicema

13 Na hranicích

40 (Tůmova) smrčina – podle přezdívky majitelů
na čp. 41

66 Na Žaludovým – podle přezdívky majitelů z
čp. 52

41 Na drahách (cesta)

67 Čihadlo – odtud je pěkně vidět na všechny
strany, myslivcům se tu dobře číhá

14 Posraná meza – dříve zde měli hnízdiště
bažan!
15 a) Velká komůrka, b) Malá komůrka – název
zřejmě začali používat myslivci, protože v
uzavřeném prostoru měla zvěř klid
16 Klusákova louka – podle přezdívky majitelů z
čp. 1

42 (Švédské) šance/Na šancích – podle valů,
které v 17. stol. zastavily Švédy nyní také U
kamena – říká se podle postaveného památníku

69 Na prutě – pole je prohnuté jako prut

43 Brablička – podle velkých mravenišť v lese

70 Hájkovo – podle majitelů z čp. 71

17 Hájkova louka – podle majitelů z čp. 71

44 U korejtka – podle korejtka u pramene

71 Vokroužky

18 Hadamovy hory – podle přezdívky majitelů z
čp. 70

45 Na drahách/K ruce – silnice k Velkému Tresnému

72 Vlčí leč – zde snad lidé kopali jámy, aby do
nich chytali vlky

19 Tůmovy hory – podle přezdívky z čp. 72

46 Na Faustkovým

20 Zlevorovy hory – podle majitelů z čp. 89
21 Paikrtovy hory – podle majitelů z čp. 69

47 Na beránce – nazýváno snad podle ovcí chovaných při panském dvoře

73 Na železnici – podle pruhů černé půdy a
těžkých černých kamenů na poli
74 Machovo – podle majitelů z Hlásnice čp. 18

22 Machovy hory – podle přezdívky majitelů z
čp. 66

48 Šulačka – myslivci se tu šoulali (pomalé procházení)

76 Pod brabličkou

23 U letadla – podle letounu MIG 15, který na
místo spadl roku 1961
také Bräuerovy hory – podle majitelů z čp.
64

49 U Machovej boudy – Machovi z Hlásnice čp.
18 zde mívali boudu na nářadí.

24 Balcarův kopec – podle majitelů z čp. 56

50 Mar!nova špica – podle přezdívky z čp.51
51 Kamínkovo pole – podle majitelů z Hartmanic
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68 Machova stráň/louka – podle přezdívky majitelů z čp. 66

75 Liščina – podle množství stromů lísek
77 Dolina
78 Na hrbečku
79 Na hrbáči – je tam svah (hrb)
80 Vokroužek – potok se zde stáčí do kroužku

popsány základní priority evropského venkova – kulturní dědictví,
udržitelný rozvoj, řemesla, zemědělství, ekonomika. V roce 2000 se
k programu připojila vesnice Mellionec z Francie a byl položen základ zmíněného programu.
Pan Bert Kisjes v závěru 60. let studoval v Praze teologickou
fakultu, sledoval českou kulturu a utkvěl mu v pamě! ﬁlm Vojtěcha
Jasného „Všichni dobří rodáci“. Když potom začal utvářet budoucí
seskupení významných evropských vesnic, bylo Bystré, jako místo
natáčení tohoto ﬁlmu, jasnou volbou. Podobně byla oslovena i
Palkonya, jako významné centrum kultury, vinařství a sochařského
umění z jižního Maďarska.
Když pak bylo Bystré v roce 2001 prohlášeno Vesnicí Evropy
v rámci programu Kultura evropského venkova, konal se tam fes!val všech 11 evropských vesnic. Na pomoc při organizaci fes!valu
požádala starostka z Bystrého Hana Sejkorová obce sdružené ve
svazku „Svratecko-Kře"nský trojúhelník“. Požadavek byl na ubytování v rodinách, program v jednotlivých obcích a potom účast na
fes!valovém dni v Bystrém, kde se vesnice prezentovaly kulturním
programem, národními pokrmy a řemesly. Zúčastněné evropské
vesnice se do obcí umisťovaly formou losování a Trpínu los přisoudil právě maďarskou obec Palkonya. V tomto roce jsme se poprvé
poznali s lidmi z Palkonye, které přivezla starostka Nóra Becker.
Už po dvou společně strávených dnech jsme věděli, že máme mnoho společných zájmů a že se chceme setkávat i mimo program Kultura evropského venkova. Následovalo pozvání do Palkonye v roce 2002 a základy našeho partnerství byly položeny. Tady jsme poznali, jak vypadá tradiční maďarská vinařská obec s půvabným koloritem vinohradů a sklepů. Ze střídání návštěv jeden
rok u nás a další u nich se stala tradice, která trvá dodnes. Trpín je
jedinou obcí z původně zapojených do pomoci, která přátelská
setkání udržuje. Samozřejmě významnou roli hraje i dostupnější
vzdálenost pro cestování než do
Estonska, Španělska nebo Řecka,
ale i navázané osobní vztahy. Velkou zásluhu na udržování partnerství měla starostka Nóra Becker.
Bohužel v prosinci roku 2015 po těžké nemoci zemřela.
Palkonya byla vyhlášena vesnicí roku 2007 a připravila fes!val pro všechny účastníky. Bysterš" předvedli Českou besedu, uzenářské speciality, rukodělné výrobky a z Trpína jeli ubytovatelé,
muzikan!, k ochutnání byla medovina od Tichých, utopenci od
Kozáků, Štěpánkovy uzeniny a poličské pivo.
V roce 2012 se fes!val opět konal v Bystrém a společně s
maďarskými přáteli jsme se ho zúčastnili.
I ze zkušenos! z naší republiky víme, že venkov má významný potenciál v rozvíjení historických a novodobých tradic, uchování
kulturního dědictví a udržování spolkového života. Jsem rád, že
jsme mohli do Kultury evropského venkova přispět i pohledem na
naši obec.
Poděkování patří všem, kteří se o udržování přátelských
vztahů starají.
Miloslav Tocháček

Hosté z Maďarska v Trpíně
V posledním červnovém víkendu jsme už po desáté, od roku
2001, kdy jsme se poprvé setkali, přivítali v Trpíně přátele z partnerské obce Palkonya. Je dobrým zvykem, že si vzájemně na naše
setkání připravujeme pestrý a poutavý program, v kterém navštěvujeme zajímavá místa jak v Maďarsku, tak i u nás.
V pátek dopoledne jsme s hosty navš"vili pavilon Anthropos, který je součás" Moravského zemského muzea v Brně. Krátce
po poledni jsme vypluli po Brněnské přehradě směr Veverská Bitýška, se zastávkou na oběd v restauraci „U kotvy“. Hezké počasí, příjemné posezení na břehu přehrady a pokračování plavby do cílové
stanice se nám moc líbilo.
Sobotní návštěva hradu Svojanova měla slavnostní atmosféru, protože zde probíhaly Královské slavnos! s bohatým programem. Oběd byl podáván v krásném prostředí síně zbrojnošů a obsluhoval nás se svými kolegy pan kastelán Miloš Dempír.

Odpoledne si hosté prošli trasu ukázek činnos! trpínských
spolků v rámci dětského dne. Večer byl tradičně ve znamení setkání s občany obce s pohoštěním a hudbou Melodie Rock.
Při tvorbě nedělního programu jsme vybrali návštěvu soutěže v požárním sportu v Hartmanicích. Skvělá sportovní atmosféra,
perfektní zázemí a osobní uvítání paní starostkou Jaroslavou Filipovou v nás zanechaly hluboký dojem.
Při společném obědě představitelé obou obcí vyjádřili zájem
na dalším pokračování dlouholetého přátelství. Termín naší návštěvy u nich bude stanoven až po podzimních komunálních volbách v Palkonyi , kdy bude zvolen starosta a nové zastupitelstvo.
A jak to vlastně vzniklo?
V případě tak dlouhotrvajícího partnerského vztahu mezi
obcemi a lidmi, kteří jsou si jazykově vzdáleni, ale nejsou si vzdáleni lidsky, je dobré si počátky partnerství připomenout.
V roce 1996, kdy bylo dánské hlavní město Kodaň vyhlášeno
kulturním městem Evropy, se obec Tommerup prohlásila kulturní
vesnicí Evropy jako výraz toho, že kultura, zvyky a pospolitost lidí v
jednotlivých státech nevzniká a neudržuje se jen ve městech, ale
zejména na venkově. V roce 1999 se k této myšlence přidala holandská obec Wijk aan Zee, kde vykonával funkci starosty Bert
Kisjes, pozdější nejvýznamnější osobnost programu Kultura evropského venkova. V témže roce bylo osloveno dalších 9 evropských
vesnic a zformulována Charta vesnic Evropy, která byla předložena
ke schválení Evropskému parlamentu ve Strasbourgu. V ní byly
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Gulášfest ve Vítějevsi
V sobotu 10. srpna 2019 kolem osmé hodiny ráno odjel náš
tým kuch"ků z Trpína ve složení Jana a Pavel Břenkovi, Jana a Petr
Štěpařovi, Anička a Josef Mitášovi a Markéta Graciasová do Vítějevse na 6. ročník gulášového fes!valu, aby se pokusil obhájit loňské 1. místo za uvaření guláše u divácké poroty.
Letos jsme nevařili z jehněčího masa, jak tomu bylo předešlé dva ročníky, ale rozhodli jsme pro změnu tentokrát použít maso
z divočáka. K našemu guláši jsme odborné i divácké porotě nabízeli
domácí chléb, cibuli, křen a výborné bramboráčky.
Hodno!la se barva usmažené cibulky, barva, konzistence,
ale především chuť guláše. Také se přihlíželo k výzdobě stánku,
která měla vliv na hodnocení o nejkrea!vnější stánek. My jsme divácké poroty, tře" místo za uvaření guláše od odborné poroty a
za výzdobu stánku jsme získali druhé místo.
výzdobu stánku zaměřili na konec žní a oslavu dožínek.
Letošní umístění nás velice potěšilo a pokusíme se na tento
A jak náš tým trpínských kuch"ků dopadl? Skvěle. Ze čtrnác! družstev jsme obhájili první místo za náš guláš v hlasování od úspěch navázat i v dalším ročníku.
za tým kuch!ků z Trpína Jana Štěpařová

Informace o sběru a separaci odpadů:

Kalendář Trpín a Hlásnice 2020

11. a 12. října 2019 proběhne v Trpíně a Hlásnici sběr nebezpečných odpadů
11. 10. Trpín i Hlásnice 15,00 – 16,00 hod
12. 10. Trpín i Hlásnice 09,00 – 10,00 hod
Nebezpečné odpady se budou sbírat v Trpíně u kulturního domu, v Hlásnici u stanoviště na kontejnery.

Akce do konce roku:
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne
So

Drakiáda (od 14 hodin na louce za Kozákovými)
Beseda o současné migraci do Evropy (od 19 hodin v KD)
Svatohubertské slavnos! (od 12,30 jízda sv. Huberta, v 17 h mše)
Oslava 30 let svobody a demokracie
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert Bystřické kapely (v KD)
Vánoční dílničky (v KD)

Jubilan$
Ve III. čtvrtle! oslavili významné životní
jubileum •to naši spoluobčané:

Mareček Jaroslav
Štěpánková Zdeňka

Narození
Mar!n Hanyk

Úmr%

Graciasová Jarmila

Chadimová Jaroslava

Křížová Ivana

Švábová Jaroslava - Hlásnice

Dvořák Josef
Šváb Václav

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

Čest jejich památce

Úřední hodiny
přítomna účetní
Po-Pá: 07.00 - 13.30

Společenská kronika

6. 10.
19. 10.
26. 10.
17. 11.
1. 12.
15. 12.
21. 12.

Pro příš" rok bychom chtěli opět připravit kalendář fotograﬁí Trpína, Hlásnice a okolí. Kdo by měl
ve své databázi fotograﬁe, které by byly pro toto
použi" vhodné, byli bychom rádi, kdyby nám je
poskytl. Fotograﬁe v digitální podobě je možné
zasílat na adresu: obec@trpin.cz, případně donést
na digitálním nosiči přímo na obecní úřad v úředních hodinách. Uzávěrka pro dodání fotograﬁí
bude 31. 10. 2019. Všem přispěvatelům předem
děkujeme a těšíme se, že se nám podaří sestavit
kalendář, který bude vhodným dárkem do roku
2020.

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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