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naše opatrovance, předsedá Petr Štěpař.
Dovolte mi představit ještě ve stručnosti sebe pro ty,
kteří mě dosud neznají. Narodil jsem se ve Svitavách, ale každý víkend i prázdniny jsme trávili v Trpíně na chalupě. Z internátu nábytkářské průmyslovky v Rosicích u Brna, stejně
jako z jazykové školy v Litomyšli a následně z vysokoškolských kolejí VŠB-TU Ostrava vedly moje kroky každý víkend
do Trpína, kde jsem se cítil doma a kde jsem se po studiích
také usadil. Tím se mi splnil veliký sen a když se mě někdo
zeptal, odkud jsem, tak jsem mohl konečně přestat používat
moji odpověď „bydlím ve Svitavách, ale žiju v Trpíně“. Po
škole jsem nastoupil do společnosti O.S.A. v Bystřici nad
Pernštejnem, která se zabývá dodávkami německých nátěrových hmot, a tam pracuji doposud. Funkci starosty budu vykonávat jako neuvolněný, tedy při stávajícím zaměstnání.
Velikou oporou je v tomto moje rodina, manželka Anička a
naše tři děti. Těm patří veliký dík a zároveň omluva za omezené množství času, který jim teď budu moci věnovat.
A nyní co nás čeká. Máme před sebou čtyřleté období,
ve kterém by bylo dobře využít maximum z možností státních i evropských podpor, které se v současnosti nabízejí.
Velké náklady si vyžádají investice do stávající infrastruktury,
a to zejména do vodovodů. V oblasti bezpečnosti je to určitě
síť chodníků, kterou je třeba doplnit a udržovat, a pro volnočasové aktivity zabezpečit dostatek prostorů pro sport a zábavu. Velkým tématem bude rovněž problematika odpadních vod. Toto je jen několik směrů, které bychom chtěli v
následujícím období rozvíjet. Je možné, že na některé nedojde a některé nahradí jiné, a proto bych vás chtěl vyzvat k
zapojení se do procesu tvorby budoucích plánů rozvoje našich obcí. Každý nápad či myšlenka, která pomůže co největšímu počtu našich sousedů, je vítána. Obec není jenom budova č.p. 77 a ti pánové a dámy, co tam sedí. Obec je společenství občanů, kteří sdílejí ve stejný čas společný prostor k
životu, a je na každém z nás, jak bude tento prostor a život v
něm vypadat.
Přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a odhodlání dělat
svět okolo sebe lepším.
Josef Štaud, starosta

Vážení spoluobčané,
obracím se na vás poprvé z tohoto místa a vítám vás při čtení
našeho zpravodaje, ve kterém, doufám, naleznete dostatek
informací o všem podstatném, co se v našich obcích odehrálo v uplynulém období, a také o událostech, které máme ještě před sebou.
Nejprve bych rád poděkoval panu Miloši Tocháčkovi za
29 let, po které vykovával funkci starosty obce Trpín. Zůstalo
za ním nesmírné množství práce a zaslouží si obrovský dík a
respekt za tento výkon. Člověku dojde, kolik práce bylo vykonáno, nejlépe při pohledu na starší fotografie, které jsme
mohli vidět například při oslavách stého výročí naší republiky. V rámci oslav jsme měli možnost se s panem Tocháčkem
na pozici starosty také oficiálně rozloučit a poděkovat mu za
obětavou péči o naši obec. Za všechny děkujeme!

foto: Petr Staňa

Jako nově zvolený starosta obce bych vám teď rád
představil celý realizační tým, který se bude v následujícím
období starat o potřeby občanů, naše plány a představy. Na
pozici místostarosty bude Pavel Břenek. Jeho osoba zajišťuje
kontinuitu probíhajících programů, kontaktů v celém regionu
a přehled v obecních otázkách. Hlásnici velmi zodpovědně
zastupuje Ladislav Štěpánek, který je neúnavným obhájcem
potřeb obce i zdejších občanů. Finanční výbor povede v následujícím období Ing. Ondřej Vaverka, který přináší do zastupitelstva nové názory a nápady a má přehled ve finančních otázkách a zemědělství. Kontrolní výbor bude mít na
starosti Bc. Jiřina Marečková, která je odborníkem v otázce
dotací v obecní sféře a jejíchž znalostí bude jistě potřeba.
Výbor pro kulturu a sport zastupuje Petr Čípek, který k tomu
přidává ještě profesionální přehled ve věcech stavebních, a
odboru sociálnímu, který má ve své náplni zejména péči o
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Nejvýznamnější investiční akce roku 2018
Pomník Trpín

Workoutové hřiště
Celkové náklady:
93 000 Kč

Celkové náklady:
251 455 Kč

Dotace Pardubický kraj:
46 000 Kč

Dotace Pardubický kraj:
120 000 Kč

Kříž u kostela

Cesta Hlásnice
Celkové náklady:
190 710 Kč

Celkové náklady:
258 819 Kč

Dotace SZIF:
133 497 Kč

Mateřská škola

Oprava hasičské zbrojnice Trpín
Celkové náklady:
98 561 Kč

Celkové náklady:
74 491 Kč

Dotace MAS:
68 992 Kč

Oprava pomníku Hlásnice

Oprava fasády kostela

Celkové náklady:
44 997 Kč
Spoluúčast:
100 000 Kč

Dotace Pardubický kraj:
22 000 Kč

O letošních svátcích chceme i my být součástí tohoto
příběhu. Tímto si dovolujeme všechny srdečně pozvat k živým jesličkám dne 26.12. 2018 v 18:00 do kostela sv. Václava, kde pro Vás s dětmi sehrajeme krátké hudebně-divadelní
představení.
Za organizační tým Anna Štaudová
(informace převzaty z vira.cz)

Pozvánka na Živý betlém
Daleko dříve než stromeček stavěly se v našich rodinách betlémy. Za tento zvyk vděčíme františkánům a jejich zakladateli
svatému Františkovi z Asisi. Když uvažoval o zrození Páně,
zatoužil prožít ten úžasný okamžik, kdy Maria poprvé držela
svoje dítě, které bylo synem Božím. František se rozhodl zinscenovat tuto biblickou scénu. Postavil otevřenou chatku s
jeslemi, vypůjčil oslíka a vola, sehnal dva dobrovolníky, kteří
ztvárnili Josefa a Marii, jen dítě mu nechtěl nikdo půjčit, tak
se musel spokojit s loutkou. Když se nad připravenou scénu
snesla opravdová noc, přispěchal se také poklonit - jako
chudý pastýř. Živé zpodobnění Svaté Rodiny v něm probudilo
obrovskou radost z lásky a daru života a měl pocit, že se stal
součástí betlémského příběhu.

Pozvánka na besedu: Brazílie - cesta za kávou
V úterý 5. února proběhne promítání a beseda s Pavlem
Šemberou, autorem knihy „Brazílie – návod k použití“,
(nejen) o cestě kávových zrn z brazilských plantáží do českých šálků.

Jan Čermák
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Kříž u kostela v novém

Rozsvěcení vánočního stromu v Hlásnici
V letošním roce byly provázeny pokusy o rozsvěcení stromečku technickými problémy, ovšem ne špatnou náladou.
Stromeček nám tak říkajíc vyrostl z osvětlení, do kterého byl
"oblečen" asi před pěti lety. Stromeček zatím svítí z poloviny,
ale to se napraví.

K pohledu na kostel sv. Václava a zvonici neodmyslitelně patří také neogotický kříž, stojící na prostranství před
hřbitovní zdí. V roce 1875 ho nechali postavit a ke cti a slávě
Boží obci věnovali František a Františka Hegerovi.
V minulosti byl několikrát poškozen padajícími větvemi z
nedalekého kaštanu a na vzhledu se také podepsaly povětrnostní vlivy. Přestože byl kříž opravován před 20 lety, tak
bylo rozhodnuto, že si tato významná dominanta zaslouží
nový kabát. Žádost o dotaci byla na Ministerstvu zemědělství
kladně vyřízena a ve spolupráci s firmou Báča Polička provedl celkové restaurování BcA. Jaroslav Vrbata, autorizovaný
restaurátor.
O poutní neděli dne 30. září byl za hojné účasti občanů kříž
správcem farnosti BcTh. Josefem Matrasem znovu uveden
do života a posvěcen. Velice pěkně teď zapadá do hezky
Mikuláš vynahradil dětem všechno, ochotně recitovaupraveného prostoru před hřbitovem.
Miloslav Tocháček ly básničky a byly za to bohatě odměněny. Dětí i dospělých
bylo nakonec tolik, že se všichni účastníci pobavili, zahřáli a
byl to velmi pěkný začátek večera.
Drakiáda s ČČK
Pavel Resl
První říjnovou sobotu se v Trpíně uskutečnila drakiáda. Tento
termín se sešel se slunečným podzimním počasím, což udělalo radost nejen dětem, ale i organizátorům z Českého červeného kříže. Hned po příchodu na pole za Trpínem, kde se
drakiáda konala, obdrželo každé z dětí perníček a pití.
Díky svěžímu větru nebyl problém vypustit téměř
všechny draky, kteří se ve vzduchu drželi pěkně dlouho. Velkou pochvalu si zaslouží i rodiče, kteří trpělivě pomáhali dostat draky do vzduchu.
Po celou dobu se mohli účastníci drakiády občerstvit
teplým nápojem a domácími dobrotami, které jako každý rok
vlastnoručně upekly členky ČČK. Za to, ale i za organizaci celé
akce, jim patří velké díky.
Zdravě unaveni pobytem na čerstvém vzduchu se po
příjemně stráveném odpoledni všichni rozloučili a spokojeně
odešli domů.
Za rodiče J. Marečková ve spolupráci s Markétou
Graciasovou ČČK

Mikulášská nadílka v Trpíně

foto: Jiřina Marečková

Telegrafické ohlédnutí za sobotou 8. prosince: Vánoční vystoupení dětí z mateřské školy. Balíčky pro hodné děti od
Mikuláše a jeho družiny. Pro dospělé svařák a medovina. Pro
všechny čaj, sladké pečivo a polévka. Zpívání starších dětí
doprovázené kytarou. Příjemné sousedské popovídání i přes
slabé dešťové přeháňky.
František Vaverka
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28. říjen po 100 letech
Pro náš český národ je velmi důležité, že datum vzniku Československé republiky v roce 1918 je pevně ukotveno ve svobodných a demokratických principech našeho státu. Významu tohoto 100letého jubilea odpovídala i slavnostní shromáždění po celé republice.
Na tento významný den se naše obec připravovala již
od počátku roku. Naše myšlenka byla, aby slavnost ke vzniku
ČSR byla spojena s uctěním památky padlých v 1. sv. válce.
foto: Radim Hromádko
Byl sestaven program, začaly práce na přípravě pomníku pro
pietní místo, vybráno umístění, zadali jsme vypracování se- Matrase a správce farnosti Svojanov p. Stanislava Tomšíčka
znamu padlých spoluobčanů a předběžně jsme požádali vý- celebroval vzácný host, biskup královéhradecký, Mons. Jan
Vokál. Dále následovalo odhalení a posvěcení společného
znamné hosty o účast.
pietního místa obětem 1. sv. války a ke vzniku ČSR v roce
1918 a položení slavnostního věnce. Po projevu starosty a
hostů bylo shromáždění ukončeno českou státní hymnou. O
realizaci krásného pomníku se zasloužil Ing. Josef Moravec,
tehdejší ředitel Střední školy kamenické a sochařské v Hořicích, Ing. arch. Ota Černý a kamenická dílna Vitvar a synové
z Volanic u Jičína.
Shromáždění u kostela byli na závěr pohoštěni koláči,
což přítomní ocenili. Důstojné bylo i dekorování účastníků
slavnosti trikolorou ve státních barvách.
Poslední říjnový víkend byl u nás opravdu slavnostní. V
sobotu 27. října jsme u přírodního biotopu v místě bývalého
koupaliště zasadili 2 památné lípy jako symbol české státnosti a výročí vzniku ČSR, ale také jako symbol sounáležitosti
a přátelství obou našich obcí, Trpína a Hlásnice. Poté byl v
Hlásnici položen věnec k památníku obětem 1. sv. války. Příjemná slavnostní atmosféra se přenesla do klubovny v Hlásnici, kde se uskutečnilo setkání vedení obce s občany. S velkým zájmem se setkala beseda s p. Petrem Staňou, který
shromáždil údaje o padlých v 1. sv. válce. Po chladném odpoledním počasí přišlo vhod občerstvení a horké i studené nápoje.
Na společný oběd do kulturního domu byli pozváni
hosté, významní rodáci, zástupci spolků a členové zastupitelstva obce.
Odpolední program pokračoval v kostele sv. Václava
varhanním koncertem varhaníka a dirigenta Adama Viktory a
sopranistky Gabriely Eibenové. Posluchači dlouhotrvajícím
potleskem ocenili skvělé provedení náročného repertoáru.
Na závěr nedělního programu byli občané pozváni do kulturního domu na přátelské posezení s občerstvením. Také v
Trpíně seznámil pan Petr Staňa přítomné se způsoby získávání informací o padlých osobách v 1.sv. válce. Setkání bylo
velice příjemné a srdečné.
Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování všem, kteří se
podíleli na organizaci obou slavnostních dnů.
Miloslav Tocháček

foto: Radim Hromádko

Neděle 28. října se probudila do chladného a deštivého počasí, ale nic to neubralo ze slavnostní atmosféry. Program byl v 10 hodin zahájen slavnostní mší v kostele sv. Václava v Trpíně, kterou za účasti správce naší farnosti p. Josefa
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28. říjen v proměnách času

Světová válka 1914 – 1918 ze zápisu Josefa Krušiny

Tomáš Garrigue Masaryk, pozdější první československý prezident, společně se slovenským generálem a politikem Milanem Rastislavem Štefánikem položili dne 28. října 1918 základ společného státu Čechů a Slováků, Československou
republiku. Tomuto aktu předcházela složitá diplomatická jednání v tehdy ještě válčící Evropě, na Balkáně, ve Francii a v
USA. Po porážce v 1. sv. válce a po rozpadu Rakousko –
Uherské monarchie tak svitla naděje na vlastní uspořádání
zájmů obou národů. Vznikl tak státní útvar založený na principech svobody a demokracie. Po staletích útlaku to oba národy přivítaly s nadějí na lepší budoucnost. Milan Rastislav
Štefánik se stal v listopadu 1918 ministrem vojenství ve vládě
Karla Kramáře a v této funkci působil až do své tragické smrti
v roce 1919.
V této souvislosti se nabízí přibližně desetiletá srovnání, jak se v dalších letech nahlíželo na význam a odkaz 28.
října. V počátečních letech první republiky se dařilo ekonomicky, hospodářství bylo v dobré kondici a vznik republiky
byl ještě v živé mysli. Oslavy v roce 1928 byly ve znamení
radosti z existence republiky a ve světle hospodářského
úspěchu a prosperity.
Nastupující nacionalismus v Německu ve 30. letech,
celosvětová ekonomická krize a potupná Mnichovská dohoda poznamenaly oslavy vzniku republiky v roce 1938. Celý
národ měl obavy z budoucnosti a vše probíhalo v tichosti.
Rok nato, v roce 1939 a už po okupaci Československa, se
státní svátek změnil v demonstraci za svobodu. Při jedné z
nich byl smrtelně postřelen student Jan Opletal.
Radost z konce 2. sv. války, svobodné nadechnutí a
naděje do budoucnosti skončily únorem 1948. Na dalších 40
let byl význam vzniku státu potlačen v zájmu ideologie vládnoucí strany a o zakladateli republiky se nesmělo mluvit. Do
roku 1951 se mohl 28. říjen připomínat jako Den nezávislosti,
ale od tohoto roku už jen jako Den znárodnění. Oslavy v tento den ovšem probíhaly ve zcela jiném duchu.
V šedesátém osmém roce, po uvolnění politických a
společenských poměrů, se zdálo, že by se vše mohlo obrátit
k lepšímu. Přišla však invaze okupačních vojsk a vše se vrátilo
do starých kolejí.
V roce 1988 se stal 28. říjen opět Dnem nezávislosti a
od roku 1989 se tomuto výročí vrátil původní význam a úcta
k zakladatelům svobodného státu . Od roku 1993, po rozdělení Československa, platí tento státní svátek pouze pro Českou republiku. Slovensko si připomíná vznik republiky dne
30. října 1918, přijetím Martinské deklarace.
Z historických souvislostí jednoznačně vyplývá nutnost
neustálé snahy o naplňování idejí a morálního odkazu vzniku
republiky a zachování demokracie ve společnosti a svobody
každého člověka.
Miloslav Tocháček

TV Trpíně byla mobilisace oznámena v neděli 26. července
krátce po poledni. Druhý den časně ráno odjížděli mladí mužové, jichž se výzva týkala, na povozech do Březové, aby se
odtud rozejeli ke svým útvarům. K odjezdu se dostavila většina obyvatel vesnice, vždyť mnozí z odjíždějících se více nevrátili...
....
11. listopadu vypisuje Rakousko první válečnou půjčku, v dubnu roku 1915 je v domácnostech prováděna sbírka
kovů. Současně je zavedena vojenská povinnost pro všechny
zbraně schopné muže od 18 do 50 roků. V květnu je obyvatelstvo říše žádáno o upisování druhé válečné půjčky, v červnu nastupují do vojenské služby 18letí mládenci a současně
je snižován příděl potravin, zejména mouky, na 20 dkg na
osobu.
V obci jsou za účasti německých a maďarských vojáků
prováděny prohlídky, rekvisice; prohledána celá stavení, každý kout, není-li někde ukryta zásoba potravin. Ty byly tajně v
noci ukrývány ve všemožných skrýších, poněvadž veškeré
přebytky byly ihned sepsány a musely býti odvedeny. Běda,
byla-li taková skrýš objevena; zboží bylo zabaveno a následoval trest buď peněžitý, nebo vězení.
2. srpna předvoláni k vojenské prohlídce do Poličky
muži ročníků 1865 – 1872, 15. srpna zavedeny lístky na
chléb, osoba na týden obdržela 1,96 kg chleba nebo 1,40 kg
mouky. Zavedeny dodávky sena a slámy, které odváděny do
stodoly v č. 1, kde krmivo přejímal Žid Berish z Hartmanic.
12. října vypsána nová válečná půjčka. K jejímu upisování
lákáni i vojáci na frontě a slibována jim za úpis dovolená.
Jsou prováděny další odvody ročníků 1873, 1891 až 1896.
Veškerou práci za odcházející muže vykonávaly ženy s nedospělými dětmi. Aby byla zmírněna nespokojenost s těmito
poměry, vyplácel stát rodinám zbavených živitelů peněžité
podpory.
V lednu 1916 nastupují do vojenské služby muži ročníků 1870–1871, padesátníci ročníků 1865 – 1867 a další. Nové
prohlídky hospodářství, snižování přídělu potravin. Lidé z
měst docházejí v průvodech na venkov, na vesnice, kde nabízejí výměnou za potraviny různé součástky oděvu apod. Jsou
vydávány poukazy na petrolej - 2 l na domácnost na týden.
23. února je vyhlášena již 5. válečná půjčka, nové prohlídky,
vojáci s bodáky na puškách propíchají každou hromadu sena
a slámy. Další snížení přídělu potravin – těžce pracující 300 g,
ostatní 250 g denně. Je prováděna rekvizice zvonů, i v Trpíně
400 let staré zvony jsou odmontovány, shozeny z věže a odvezeny k rozlití pro válečné účely.
V červenci vstupuje válka do čtvrtého roku. Všude velký nedostatek potravin, textilu, obuvi, peníze ztrácejí cenu,
nikdo neprodá přebytečný kg potravin. Řady městského
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obyvatelstva na venkově mohutní, vyměňují vše, co mají, za
potraviny. V srpnu přivezeni do obce uprchlíci, židovské rodiny z Haliče, a jsou umístěni ve farní budově (dnešní obecní
úřad, pozn. redakce). Tito zde brzy zdomácní a zanedlouho
provádějí čilý obchod s vejci, máslem apod. Různí lidé s nimi
spolupracují a těží ze situace ...
V září nové odvody ročníků 1897 – 1899. Začátkem
roku 1918 povolán nejmladší ročník 1900! Často se na cvičišti
i v zákopech schází otec se synem, mnohdy se oba vůbec
nevrátí... Ceny všech potřeb rychle stoupají. Např. cena 1 kg
vepřového masa stoupla od roku 1913 z 1,90 K na 46 K, 1 kg
másla z 3 K na 64 K, kopa vajec z 3,60 K na 72 K.
....
Když válka konečně skončila a národ byl osvobozen,
radost a nadšení všech daly zapomenout na přežité utrpení.
Pořádány různé oslavy. Zejména členové nově utvořených
spolků Sokol a Skupiny katolické mládeže (Orel) uspořádali
řadu zdařilých podniků k oslavě znovunabyté svobody.
Aby bylo zamezeno převážení válkou znehodnocených
peněz, nařídil první ministr financí dr. Rašín jejich okolkování,
které se provádělo v Poličce. Nové čs. bankovky byly dány do
oběhu 18. února roku 1922; železné rakouské mince byly
vyměněny s 50% ztrátou.

O Univerzitě třetího věku (60 – 100 let) jsem slyšela,
ale netušila jsem, že je možnost ji navštěvovat v Poličce v
pečovatelském domě „Penzion“ na Družstevní ulici. Na recepci si vyzvednete přihlášku na letní (únor – červen) nebo
zimní (září – leden) kurz. Vždy jsou na výběr dvě témata, ke
kterým obdržíte složku se studijním programem. Kurz probíhá ve formě přednášek lektorů. V měsíci září a v červnu jsou
pro studenty pořádány zájezdy na hrady, zámky, jeskyně,
poutní místa apod. Kurzy nejsou klasifikovány, ale na konci
kurzů si každý účastník odnese diplom. Jeden semestr stojí
300 Kč; skládá se z 11 přednášek jednou za 14 dní, v úterý od
13:30 do 16:00.
Já jsem začala letním semestrem, byl to už dvanáctý
ročník. Vybrala jsem si téma Tradiční čínská medicína a její
filozofie. Vedla ji lektorka Dagmar Ostatková. Bylo to velice
poučné. Hovořila o koření a bylinkách v kuchyni. Také jsme
probírali naše energetické čakry. Samozřejmě, mužská menšina měla k výkladu připomínky. Na další semestr jsem si vybrala téma Nemocní mocní. Tímto ročníkem nás provázela
PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D. a lektor RNDr. Stanislav Adamec. Do historie životopisů slavných osobností
(např. Boleslava I., Václava II., Jana Lucemburského, Karla IV.
a jiných) nás zasvětila Dr. Sýkorová. Do nemocí mocných panovníků nás zasvětil Dr. Adamec.
Nyní navštěvuji již patnáctý ročník a téma Ještě jednou
Francie, po silnici, po vodě ... Po francouzských památkách
nás provází lektor MVDr. Ivan Sládek. Svoje poutavé vyprávění prokládá diapozitivy a videi, které sám pořídil na cestách.
Francii několikrát navštívil. Poprvé v roce 1967 a po čtrnácté
v roce 2016. Za zmínku stojí taková kuriozita: Sem tam nám
něco uvaří z francouzské kuchyně. Podotýkám, že je nás čtyřicet.
Poličská univerzita třetího věku - výlet

foto: Petr Staňa

První týdny radosti byly zkaleny nemocí, španělskou
chřipkou, kterou přinesli vracející se vojáci. V Trpíně zemřelo
v krátké době několik dospělých i dětí. Po odvrácení tohoto
nebezpečí se obyvatelstvo věnovalo svému hlavnímu povolání, práci v poli. Klidnou hladinu života rozrušily jedině volby,
kdy příslušníci stran agrární a lidové mezi sebou sváděli politické debaty, jež po volbách zanikly a v obci byl klid.
výpis z Dějin Trpína a okolí Josefa Krušiny

Už jste slyšeli o Univerzitě třetího věku v Poličce?
Když jsem v Poličce, ráda si zajdu do Borovské pekárny na
foto: dpspolicka.cz
kafíčko. U vedlejšího stolu jsem zaslechla rozhovor, kde paJestli si chcete rozšířit své vědomosti, navštivte Poličdla tato slova: „Helenko, dnes jdeš už naposledy na univerzitu pro starší.“ Hned jsem zbystřila a vmísila se do rozhovoru. skou univerzitu třetího věku (tel: 461 753 111 nebo 461 725
544, www.dpspolicka.cz).
Paní Helenka byla velice vstřícná a ochotně mi odpověděla
Jaroslava Bednářová
na všechny otázky.
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Všem spoluobčanům přejeme klidné a bezpečné vánoční svátky a vše dobré v roce 2019.
SDH Trpín srdečně zve na tradiční hasičský ples, který
se bude konat v pátek 18. ledna 2019 od 20,00 hod. v KD s
kapelou MELODIEROCK Trpín. Bude připraveno bohaté občerstvení, domácí kuchyně a tombola.

Pozvánka na myslivecký ples
Dámy a pánové, rok se s rokem sešel a je tu opět konec roku.
Tímto bychom Vás chtěli opět co nejsrdečněji pozvat na tradiční myslivecký ples, který budeme pořádat 2. února 2019
od 20 hodin v kulturním domě v Trpíně.
K tanci a poslechu pro Vás bude hrát známá kapela
RYTMIK z Jedlové.
Těšit se můžete na příjemnou atmosféru, bohatou věcnou i zvěřinovou tombolu. Ani tentokrát nebude chybět velký výběr z myslivecké kuchyně.
Stejně jako vloni budou k dispozici vstupenky s místenkou již v předprodeji, který bude zahájen v pondělí 21. ledna
2019.
Lístky si můžete koupit nebo objednat u paní Štěpařové na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 603 979 243,
dále pak na telefonním čísle p. Petra Štěpaře: 605 267 845.
Plánek sálu s rozmístěním jednotlivých stolů a obsazenost
míst bude k nahlédnutí buď na Facebooku: Myslivecký spolek Trpín – Hartmanice, a nebo u paní Štěpařové.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Myslivecký spolek Trpín - Hartmanice

Za SDH Trpín Pavel Břenek
TFA - Nejtvrdší hasič přežije
Na stránkách minulých zpravodajů jsme psali o průběhu letošního ročníku závodů TFA (Nejtvrdší hasič přežije). Vrcholem sezóny byla moje účast na III. Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA, které se konalo
první říjnovou sobotu v Domažlicích. Závodu jsem se mohl
zúčastnit díky umístění v jednotlivých kvalifikačních závodech Pardubického kraje (Trpín, Andrlův Chlum, Třebosice,
Orličky a Bystřec). Martin Břenek je od loňského léta příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky, proto
se jako profesionální hasič nemohl tohoto závodu zúčastnit.
Na domažlickém náměstí se v sobotu 6. října sešlo 64 dobrovolných hasičů ze 13 krajů České republiky (chyběli pouze
zástupci Karlovarského kraje). Mezi nimi byli i další čtyři členové mého týmu, kteří reprezentovali Pardubický kraj. Jedním z našich soupeřů byl Martin Novotný z Olešnice, se kterým jsem se společně připravoval.
Samotný závod se skládal ze čtyř úseků. První úsek roztažení šesti hadic na 60 m a smotání dvou B-hadic. Druhý
úsek – 80 krát úder na hammer boxu, protažení se tunelem s
20 kg kanystrem, transport 80 kg figuríny na vzdálenost 60 m
a zdolání třímetrové bariéry. Třetí úsek – postavení dvou
žebříků k lešení, vylezení po lešení, vytažení 25 kg těžkého
kanystru a nakonec zapojení proudnice na monitor. Vrcholem celého závodu bylo vyběhnutí na vrchol Domažlické věže
po úzkém a strmém schodišti. Schodů na vrchol věže do výšky 56 m vede 196. To celé v kompletní hasičské zásahové
výstroji s dýchacím přístrojem na zádech jako zátěží.
Nakonec jsem se umístil na 5. místě za jednotlivce a na
3. místě s týmem Pardubického kraje. Chtěl bych poděkovat
všem za podporu při přípravě na závody a pozvat vás na již 4.
ročník závodů TFA v Trpíně, který se uskuteční tentokrát až v
květnu příštího roku.

Hasiči

Na základě četných dotazů našich spoluobčanů bych chtěl
objasnit houkání sirény v naší obci:
1. Siréna jako prostředek jednotného systému varování a
vyrozumění obyvatelstva je spouštěna dispečinkem HZS
každou první středu v měsíci ve 12,00 hod. a tato zkouška
trvá 2 minuty – nepřetržitý tón.
2. Siréna je používána jako prostředek vyhlášení poplachu
pro jednotku SDH, která vyjíždí na žádost operačního
střediska HZS k mimořádným událostem – technická pomoc, dopravní nehoda, požár. V tomto případě siréna
houká kolísavým tónem 2 x 20 vteřin. Znamená to tedy,
že pokud houká siréna, nemusí vždy jen hořet v obci. Tento způsob vyhlašování poplachu je i z toho důvodu, že v
naší obci je horší pokrytí signálem mobilních operátorů a
ne vždy nám přijde včas vyrozumění zprávou SMS.
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Zdeněk Král

Živnostníci, řemeslníci, podnikatelé, ...
Modernizujeme obecní web a s ním i databázi služeb v obci. Máte zájem se zde prezentovat?
Dodejte prosím informace, které chcete publikovat (otevírací doba, kontakt, www stránky, odkaz na sociální sítě, ...).

Odpadové hospodářství
Žádáme občany, aby kartony a papír ukládali do kontejnerů sešlapané. Nebude se tak stávat, že se kolem kontejnerů bude
povalovat papír, který se tam nevešel. Kontejnery na papír se vyvážejí každý měsíc.
Podobná situace je i u kontejnerů na sklo. Pokud je kontejner plný, máte možnost odvézt sklo do jiného. V obci máme celkem 3 ks a jsou vyváženy 1x za dva měsíce.
Děkujeme za pochopení.
Nové knihy v Obecní knihovně Trpín za rok 2018

Kalendář Trpín a Hlásnice 2019
Pro rok 2019 jsme sestavili opět kalendář fotografií z našeho okolí.
Všem autorům fotografií děkujeme a zároveň vyzýváme i
ostatní, kteří by měli zajímavé
fotografie Trpína či Hlásnice, k
příspěvkům do dalších ročníků.
Kalendář bude k dostání od 17.
12. na obecním úřadě za cenu
100 Kč.

Na Silvestra po půlnoci zveme na tradiční ohňostroj u kulturního domu.

Kalendář akcí
18.00
Živý betlém v kostele
20.00
Hasičský ples v KD Trpín
14.00
Dětský karneval v KD Trpín
20.00
Myslivecký ples v KD Trpín
přednáška o Brazílii s Pavlem Šemberou

Jubilanti
Josef Kříž
Alena Kolářová
Anežka Štěpánková
Božena Andrlíková
Miloslav Stejskal

Společenská kronika

středa
pátek
sobota
sobota
úterý

Narození
Patrik Král
David Jančík

Srdečně blahopřejeme!

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

Nejlepší víkend

Smith Wilbur

Řeka bohů Faraon

Motl Stanislav

Kam zmizel Zlatý poklad Republiky

Zajcev G. Vasilij

Zápisky odstřelovače

Baloušek,Duda,Velebil Trnová koruna

Ohňostroj

26. prosince
18. ledna
26. ledna
2. února
5. února

Hartl Patrik

Úřední hodiny
přítomna účetní
Po-Pá: 07.00 - 13.30

Darhowerová J.M.

Navěky

Goodwinová Daisy

Lovkyně štěstěny

Deveraux Jude

Proměny srdce

Saganová Francoise

Strážce srdce

Caletti Deb

Odešel

Třeštíková Radka

Bábovky

Szpilman Wladyslav

Pianista

Oomen Francine

Jak přežít svou maličkost

Březinová Ivona

Jmenuji se Martina

Březinová Ivona

Jmenuji se Ester

Svobodová Eva

Martine, vrať se!

Wilsonová Jacqueline

Dvojčata v průšvihu

Válková Veronika

Pozdvižení v Pompejích

Horst Lier

Záhada mloka

Černík Michal

Pohádky o kohoutkovi a slepičce

Peisetrtová Alena

Koza Líza a její kamarádi

Slezáková Marie

Fuk a Puk ve městě

Disney

Sněhurka hledá poklad

Disney

Královské vánoce

Disney

Víly-Zvonilka tajemství křídel

Disney

Scamp v cirkuse

Disney

Barbie - kouzelné příběhy

Herynek Petr

Vánoční ozdoby s láskou tvořené

Schwarzbachová Anna Sušené květiny
Langová,Růžičková

Stopy židů v Pardubickém kraji

Dittrich, Staňa

Bystré na pomezí Čech a Moravy

Frej David

Zánět skrytý zabiják

Karstadt Uwe

Diabetes 2 vyléčení jednou provždy

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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