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Hlavním poznáním ale bylo, že takovouto investici je třeba posuzovat nejenom z pohledu pořizovacích nákladů, ale zejména z pohledu provozních nákladů v čase. Na základě těchto informací jsme se
rozhodli zadat studii proveditelnosti, kde by nám měla specializovaná firma navrhnout optimální řešení podle našeho konkrétního
zadání. Výsledné návrhy následně projedná s úřady, které tyto
stavby povolují, a vytvoří možná řešení pro území Trpína a Hlásnice. Poté bude vyhodnocena finanční náročnost jednotlivých variant. Výsledky této studie vám představíme na jaře příštího roku.
Pro příští rok jsou plánovány investice do oprav a výměny
hlavního vodovodního řádu v Hlásnici, v Trpíně pak oprava prostor
garáží pod kulturním domem, modernizace a opravy učebních tříd
v mateřské škole či pořízení nového dodávkového vozu pro hasiče.
Toto je přehled pouze těch nejzásadnějších akcí, na které jsou v
rozpočtu na rok 2020 vyčleněny největší finanční prostředky. Vedle
těchto investic budou probíhat i ostatní drobnější stavební a údržbové práce.
Z kulturního programu je největší připravovanou akcí příštího roku setkání rodáků, které se uskuteční v sobotu 27. června. O
přesném programu vás budeme informovat v průběhu jara.
V naší spřátelené obci v maďarské Palkonyi proběhly komunální volby a starostou byl zvolen pan Dénes Tompos. Bezprostředně po volbách jsme byli osloveni s návrhem termínu návštěvy pro
příští rok a byli jsme ubezpečeni, že v našich přátelských setkáních
je vůle pokračovat.
Jsou před námi vánoční svátky a nástup nového roku 2020.
Chtěl bych vám všem popřát hodně klidu a pohody a do nového
roku hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
Josef Štaud, starosta

Vážení spoluobčané,
je tu závěr roku 2019 a s ním poslední letošní číslo našeho zpravodaje. Vítám vás u jeho čtení a rád bych vás seznámil s přehledem
událostí, které máme v uplynulém období za sebou i s těmi připravovanými.
Na lokalitě rodinných domů za školkou je již kompletně dokončena etapa zasíťování. Společnost ČEZ prostřednictvím svého
dodavatele dokončila instalaci hlavního přívodu elektrické energie
a zároveň byly uloženy rozvody pro veřejné osvětlení. Komunikace
v úseku od plynové stanice byla opravena a byla zde instalována
vpusť pro záchyt většího množství vody.
Mezi další investice tohoto roku patří zbudování odpočívadla u rybníka, oprava Rychtářského kříže na hřbitově, oprava šaten
a vstupní chodby v mateřské škole, výměna části poruchového
vodovodu a zbudování záložního zdroje pitné vody v Hlásnici. U
nového vrtu v Hlásnici se nám podařilo zajistit dostatečnou kapacitu zdroje vody, která by pokrývala spotřebu i v období největších
odběrů. Obsah železa a manganu ovšem překračuje předepsané
limity, takže k použití pro zásobování obyvatel bude muset být dále
upravována.

Titulní strana obecního kalendáře 2020 (foto: Monika Čípková)
Odpočívadlo s vodníkem u rybníka (foto: Josef Štaud)

Kůrovcová kalamita zasáhla i obecní les v Hlásnici. V průběhu roku probíhala těžba a odklid napadených stromů pod dohledem odborného lesního hospodáře. V zimních měsících bude probíhat úklid klestu společně s pokračující těžbou. Na práce v obecním lese budou využity mimo jiné kapacity obecních zaměstnanců.
V letošním roce jsme se věnovali i problematice nakládání s odpadními vodami. Při několika návštěvách na čističkách odpadních vod v
okolních obcích jsme se snažili získat dostatek praktických informací o otázkách pořízení, ale také provozu takového zařízení. Debaty
to byly velmi zajímavé a vzešlo z nich mnoho podnětů k zamyšlení.
1

Myslivci: svatohubertské slavnosti a pozvánka na ples

Hasiči: krajské zasedání v Trpíně a pozvánka na ples
Krajské zasedání hasičů v Trpíně (foto: Josef Dvořák)

V sobotu 23. 11. 2019 se v Trpíně uskutečnilo krajské zasedání
představitelů SH ČMS Pardubického kraje. Tohoto setkání se kromě
dalších významných hostů zúčastnil také hejtman Pardubického
kraje JUDr. Martin Netolický a bývalý ředitel HZS Pardubického
kraje generál Ing. Miroslav Kvasnička. Mimo jiné na tomto zasedání
Průvod na svatohubertskou mši (foto archiv myslivci)
byli oceněni hasiči z SDH Březová nad Svitavou, kteří v letošním
Myslivecký spolek Trpín-Hartmanice by rád touto cestou poděkoval roce vyhráli celostátní soutěž JSDH ve vyprošťování z havarovaných
všem, kdo se zúčastnili Svatohubertských slavností. Potěšila nás vozidel.
hojná účast na jízdě svatého Huberta s družinou ve všech obcích, v
Krajské zasedání hasičů v Trpíně (foto: Josef Dvořák)
Trpíně na mši svaté i na následných oslavách v Trpíně v KD. Protože
jsme takovouto akci pořádali prvním rokem, doufáme, že odpustíte
drobné nedostatky a budete na tuto slavnost vzpomínat v dobrém,
stejně jako my.
Jízda svatého Huberta v Hlásnici (foto archiv myslivci)

SDH Trpín srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se
MS Trpín-Hartmanice Vás srdečně zve na tradiční myslivec- bude konat v pátek 17. ledna 2020 od 20:00 hod. v KD s kapelou
ký ples, který se bude konat 1. 2. 2020 v KD Trpín. K poslechu a MELODIEROCK Trpín. Bude připraveno bohaté občerstvení, domátanci zahraje kapela RYTMIK z Jedlové. Můžete se těšit na bohatou cí kuchyně a tombola.
věcnou i zvěřinovou tombolu a velký výběr z myslivecké kuchyně.
Všem spoluobčanům přejeme klidné a bezpečné vánoční
Stejně jako v minulých letech budou vstupenky k dispozici v
předprodeji. Ten bude zahájen 20. 1. 2020. Lístky si můžete koupit svátky a vše dobré v roce 2020.
za SDH Trpín Pavel Břenek
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 Pozvánka na dětský karneval
a obsazenost míst bude k nahlédnutí buď na Facebooku: Myslivec- Obec Trpín srdečně zve na Dětský maškarní karneval, který se
ký spolek Trpín-Hartmanice, nebo u paní Štěpařové.
uskuteční v sobotu 25. ledna od 14:00 hodin v kulturním domě v
za Myslivecký spolek Trpín-Hartmanice Martina Švábová Trpíně. O hudbu, hry a soutěže se postará DJ David. Těšit se můžete také na bohatou tombolu a rozmanité občerstvení.
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zrovna včera raketa zabila 8 dětí na dvoře školy. Turecko si najalo
na pozemní práce islamistické skupiny, vyzbrojuje je a dává jim
peníze. Navíc tyto islamisty kryje ze vzduchu bombardováním. Turecko teď zabralo 120 x 35 km na severovýchodě Sýrie. Původní
obyvatele vyhnali a přesunují tam rodiny islamistů z oblasti Idlíb.
Turecké milice spáchaly spoustu válečných zločinů v Sýrii. Turecko
je za to přímo odpovědné. To vše umožnilo rozhodnutí prezidenta
Trumpa stáhnout americké jednotky z oblasti. Rapidně se zde zhoršila bezpečnost, protože Kurdové bojují s tureckými milicemi a ISIS
toho využívá k obrodě. Po odchodu USA Kurdům nezbylo, než se
spojit s Ruskem a syrským prezidentem Asadem a situace v oblasti
je teď kritická. Válčí se dál. Těžko říci, kam až Turecko půjde a hlavně, kdo ho zastaví.

Pohledem Markéty Kutilové
foto: archiv Markéty Kutilové

Jak velké riziko představují islámští bojovníci, které Turecko deportuje do zemí jejich původu?
Obrovské bezpečnostní riziko. Pokud se vrátí domů, bude složité
jim dokazovat, že někoho zabili apod. Takže bude těžké je odsoudit, je nemožné všechny sledovat, deradikalizace moc nefungují a
tihle lidé mají vymytý mozek. Do Evropy se navíc už několik tisíc lidí
ze Sýrie vrátilo, většina je zatím bohužel na svobodě a jsou to časované bomby.

V sobotu 19. října, jen několik dnů po chaotických rozhodnutích
amerického presidenta Trumpa o stažení amerických jednotek ze
Sýrie a následném vpádu turecké armády proti Kurdům na sever
Sýrie, se v kulturním domě uskutečnila beseda s novinářkou Markétou Kutilovou. Společně se spolupracovnicí, novinářkou a fotografkou Lenkou Klicperovou dlouhodobě sledují tragické osudy
syrského a kurdského obyvatelstva zasaženého nejdříve válkou s
Islámským státem a nyní tureckou agresí. Bezprostředně po zahájení turecké ofenzívy proti Sýrii obě novinářky tuto oblast navštívily. Měli jsme tedy možnost slyšet svědectví a názory na události
nezkresleně a mimo sdělovací prostředky.
Dotazy účastníků besedy byly směřovány zejména na rizika
spojená s oslabením vlivu Kurdů na oblast Sýrie, kde se ještě nachází mnoho islámských bojovníků, proč NATO nečinně přihlíží, jak
Turecko, jako členský stát, bombarduje sousedy na severu Sýrie a
obsazuje jejich území nebo proč má na celý vývoj válečného konfliktu zcela mimořádný vliv Rusko. Proč je tak nerozhodná Evropská
unie?
Na mnoho dalších otázek jsme odpovědi a názory slyšeli, ale
některé nelze zodpovědět ani předvídat, protože jsou ovlivněny
složitými vazbami mezi světovými mocnostmi.
Samostatnou kapitolou besedy byla migrace utečenců z
oblastí válečných konfliktů i tzv. ekonomických migrantů, jako současný velký problém Evropy.
Markéta Kutilová žije v Poličce a slíbila, že její návštěva v
Trpíně určitě nebyla poslední, protože má velký vztah k Hlásnici a
často tam jezdí. Je autorkou a spoluautorkou několika knih a televizních reportáží. Angažuje se též v humanitární oblasti.
Beseda se setkala s velkým zájmem posluchačů nejen z Trpína a byla zakončena poděkováním za odvahu a dlouhotrvajícím
potleskem.

foto: archiv Markéty Kutilové

Co říkáte na usnesení Poslanecké sněmovny nepřijímat žádné
nedoprovázené sirotky z Řecka?
Akci paní Šojdrové, aby Česká republika přijala 40 syrských sirotků
pozitivně nevnímám. Mělo se říci od počátku, že nejde o syrské
sirotky, ale o děti bez doprovodu, a to je velký rozdíl. Je podle mě
ale možné nabídnout pomoc alespoň pár desítkám syrských rodin /
třeba matky s dětmi, kterých je mnoho/nebo rodinám, které se z
politických důvodů nemohou vrátit do Sýrie a uvízly třeba v Libyi
nebo uprchlických táborech v Řecku apod. Znám mnoho takových
rodin, které už roky žijí v uprchlických táborech v Libanonu, Libyi
apod. a jsou v zoufalé situaci. Takovým lidem by se mělo pomoci.
Jak se chystáte na Vánoce a kam povede Vaše první zahraniční
cesta v novém roce?
Jsme opět na severu Sýrie a dokumentujeme, jak Turecko a jeho
milice páchají čistku křesťanů, jezídů a dalších menšin. Je ostudou
NATO, že to dovolí svému členovi.
Vánoce ale strávím s rodinou, s rodiči, partnerem, bratrem, sestrou, našimi dětmi.... Bude nás asi 20. Po novém roce se vypravíme do uprchlických táborů v Řecku.
Miloslav Tocháček

Počátkem prosince 2019 nám Markéta Kutilová poskytla
rozhovor:
Jaká je v Sýrii s odstupem téměř 2 měsíců po tureckém vpádu situace nyní ?
Turecká invaze do Sýrie způsobila na místě totální chaos. 300 000
lidí muselo utéct ze svých domovů. Je zde 684 mrtvých civilistů,
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místo na trhu. Může si dovolit vyrábět zboží na sklad a v Praze na
Ferdinandově třídě zřídit „Sál o tisíci puškách“. V roce 1886 otevírá
v tehdy odlehlé Hostivaři vlastní 200m střelnici. Při výrobě zbraní
Nowotný spolupracuje s dalšími českými i zahraničními puškaři,
např. s proslulými výrobci v německém městě Suhl.
V roce 1893 přebírá po manželově smrti firmu vdova Marie
Novotná, jejich syn Antonín pak řídí podnik od roku 1904. Po roce
1920 přichází postupný úpadek a kdysi slavný závod, který dodával
velkoknížatům a různým panovníkům, žije již jenom ze jména a
tradice, ve třicátých letech převážně z obchodní činnosti a oprav.
Brokovnice z dílny Jana Nowotného ve vlastnictví Jiřího Krušiny (foto: J. Krušina)
Hospodářská krize se nevyhýbá ani tomuto významnému podniku.
Jan Nowotný (1839 Trpín – 1893 Praha) se narodil v rodině řídícího Firma „Novotný“ končí činnost v roce 1938.
učitele. Puškařem se vyučil u strýce ve Vídni. Následně pracuje v
Podle pozdějšího názoru odborníků z jiných puškařských
Pešti a ve svých 26 letech zakládá v Praze na Ferdinandově třídě
(dnes Národní) svůj závod „C. a k. výsadní továrna na střelné zbra- závodů byly na přelomu století zbraně od Nowotného pokládány za
to nejlepší, co bylo v Čechách kdy vyrobeno. Například kulové dvoně v Praze.“
Nowotný se těší přízně vídeňského dvora a zaměstnává asi jáky, zejména v rukou aristokratů, reprezentovaly firmu Nowotný v
50 puškařů, kteří pracují ve výborně vybavených dílnách, kde mo- Indii, Africe, Asii a v mnoha místech nebezpečných lovů. Pro nás je
hou provádět i ty nejnáročnější práce. Jeho závod záhy dosahuje škoda, že většina zbraní byla prodána do ciziny. Za druhé světové
světové proslulosti jako výrobce zakázkových loveckých zbraní. války i po ní byly tyto zbraně většinou ničeny a nezachovaly se v
Postupně se stává dodavatelem náchodského knížete Schaumburg- potřebném rozsahu ani jako muzejní exempláře, jako skvělé paLippeho, italského krále Viktora Emanuela a ruského cara. Je také mátky uměleckého řemesla.

Sto osmdesát let od narození Jana Nowotného,
významného českého puškaře původem z Trpína

dvorním puškařem Františka Ferdinanda d'Este.
Firma se zúčastňuje všech průmyslových výstav a získává
řadu ocenění. Kvalita pušek v závodě vyráběných je prvotřídní.
Staří puškaři vyprávěli: „kterak *u Nowotného+ pracovali pro ruské
šlechtice, kteří se zdržovali v Praze a pravidelně sledovali v dílnách
práci puškařů. Na cenu se nikdy neptali, a když byli spokojeni, posílali šéfovi cenné dárky, obyčejně všelijaké šperky nebo prsteny.“
Pro ostatní zákazníky je připraven široký sortiment závodu,
od nejlevnějších i starších věcí až po současné a velmi luxusní výrobky, často pro normálního smrtelníka cenově nedostupné. Nechyběly zbraně dovážené z celého světa. U této firmy žádná zbraň
nebyla problém. Nowotného proslulá dvojka „Second to none“
stála 1750 K. Poměrně laciné byly terčovnice, např. těžká terčovnice s blokovým závěrem, napínáčkem, dioptrem a krásnou rytinou
stála 350 K.

podle knihy Puškařství Miroslava Slaniny
O Janu Nowotném se také dočtete v letošním listopadovém čísle
časopisu Myslivost
Na závěr jedna zajímavost. Další trpínský rodák, Jiří Krušina,
vlastní jednu z Nowotného zbraní. Jedná se o brokovnici dvojku s
výměnnou hlavní ráže 16 (viz fotografie). Dostal ji od přátel k 50.
narozeninám.
Veronika Tichá

Beseda o bezpečnosti na sociálních sítích
Jen v Česku je na
sociálních
sítích
téměř 6 milionů
uživatelů. Po celém světě pak nějakou sociální síť používá okolo 4 miliard lidí. Napadlo Vás někdy,
jaká jsou rizika užívání sociálních sítí? Jak moc zasahují do našeho
soukromého života? Jak jsou schopny ovlivňovat naše každodenní
rozhodování? A jak také jejich provozovatelé zneužívají data, která
o sobě sami poskytujeme? Během našeho setkání se dozvíte informace o základech bezpečnosti na sociálních sítích, o tom, co nás v
tomto prostředí ohrožuje, a celou řadu dalších zajímavých a důležitých informací.
Besedou nás srozumitelnou formou provede Pavlína Jedličková z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se sídlem v Brně, která má zkušenosti se vzděláváním veřejnosti v těchto tématech. Nejnověji se věnuje přípravě a realizaci
kybernetických cvičení. Pochází se Svojanova, její babička z Trpína.
Těšíme se na Vás v pátek 7. února od 19:00 v kulturním domě.
srdečně zve Veronika Tichá

Brokovnice z dílny Jana Nowotného ve vlastnictví Jiřího Krušiny (foto: J. Krušina)

Díky moderní obchodní strategii, filiálce v Karlových Varech
v době lázeňské sezóny (chytrý nápad, jak zabavit manžele čekající
na své rekreující se drahé polovičky), katalogovému prodeji s inzercí a individuálnímu přístupu k zákazníkovi si firma získává první
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Rozsvěcení vánočního stromu v Hlásnici

Třicet let svobody a demokracie

Státní svátek 17. listopadu letos vyšel na neděli. Jelikož se jedná o
jubilejní 30. výročí, rozhodli jsme se ho více prožít i v Trpíně a Hlásnici. Krátce po nedělním obědě jsme se sešli v Trpíně před hostincem u Kozáků. Skupinka více jak čtyřiceti zúčastněných vykročila
směrem k Hlásnici a postupně ještě rostla. Nechyběly ani děti v
kočárcích či pejsci. Hlásenští nás přivítali a pohostili ve své nové
klubovně. Většina z nás ji navštívila úplně poprvé. Posilněni na další
cestu jsme se vydali zpět do Trpína, do kulturního domu. Ten se
postupně plnil i lidmi, kteří procházku vynechali. Všichni jsme si se
zájmem prohlíželi informační tabule prezentující díky statistickým
grafům, fotografiím, citacím z obecní kroniky a dalším dobovým
artefaktům vývoj obce za posledních 30 let. Po krátkém úvodním
slově pana starosty Josefa Štauda zavzpomínal bývalý starosta Miloslav Tocháček na 30 let ve vedení obce. Zlatým hřebem celého
dne byla cestovatelská přednáška mistra světa v paraglidingu Zdeňka Andrlíka. Ten porovnal možnosti a způsoby cestování před a po
pádu železné opony a hlavně se s námi podělil o spousty zážitků z
Rozsvěcení vánočního stromu, symbol zahájení adventního času, celého světa. Sousedské povídání při konzumaci regionálních specibylo spojeno se svátkem sv. Mikuláše. To bylo samozřejmě přijato alit (Kozákovi utopenci, Štěpánkovy uzeniny, apod.) pokračovalo
dětmi s povděkem a nutno dodat, že přišly řádně připraveny a při- ještě dlouho po ukončení oficiálního programu.
chystané dárky si zasloužily.
Občerstvení bylo připraveno i pro jejich doprovod, takže
adventní sousedské rozjímání se protáhlo do večerních hodin. Akci
doprovázely reprodukované koledy a ukončila ji až zima,jako symbol nastávajícího období.
Pavel Resl
Mikulášská nadílka v Hlásnici (foto: Pavel Resl)

Rozsvěcení vánočního stromu v Trpíně

Společný snímek prvních účastníků před procházkou do Hlásnice (foto: Jiří Roun)

František Vaverka

Proměna našich obcí v posledních 30 letech
Celý rozsah výstavy připravené k 30. výročí od 17. listopadu 1989
by přesáhl několik vydání zpravodaje. Pokusíme se vybrat alespoň
pár zajímavostí, i když ochuzených o dobové fotografie.

Průměrný věk
Průměrný věk v Československé republice k 31. 12. 1991 byl 36,5
roků.
Okolní obce ke stejnému datu: Bystré 33,6; Olešnice 35,7; Trpín (a
Hlásnice) 36,6; Rovečné 37,2; Kněževes 37,5; Nyklovice 38,2; Hartmanice 39,2; Velké Tresné 41 (údaj za rok 1992), Svojanov 43,9.

Mikulášská nadílka v Trpíně (foto: Josef Dvořák)

O první adventní neděli jsme se sněhu sice nedočkali, ale počasí
bylo vlídné. Houf lidí obklopil parčík vedle Jednoty. Děti z mateřské školy předvedly pásmo písniček a říkanek. Přítomní se zahřívali
čajem, svařákem a medovinou. K zakousnutí bylo několik druhů
sladkého pečiva. Gurmánským zážitkem byla poctivá zelná polévka
s klobásou. Po setmění se rozzářil vánoční strom, ke kterému připutoval svatý Mikuláš s andělem a tlupou čertů. Hodné děti odměnil balíčkem plným dobrot. Někteří dospělí setrvali v družném hovoru ještě nějaký čas po odchodu Mikulášovy družiny.
František Vaverka

Průměrný věk v České republice k 31. 12. 2018 byl 42,3 roků.
Okolní obce ke stejnému datu: Nyklovice 41,1; Kněževes 42,1;
Hartmanice 42,3; Trpín (a Hlásnice) 43; Olešnice 43; Bystré 43,4;
Svojanov 45,1; Rovečné 45,5; Velké Tresné 49,3.
V Olešnici a Bystrém bychom měli brát v potaz existenci domovů
pro seniory. Pouze v Nyklovicích je vyšší počet dětí do 14 let než
seniorů nad 65 let.
pokračování na straně 6 a 7
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2001
V roce 2001 odešel z bysterské fary P. Šotola a za P. Josefa Pikharta (2001
1990
JZD vybudovalo ve školce 2 byty. Středisko Trpín a Hlásnice obhospodařuje – 2005; po svém příchodu zrušil pohřby z domu, což mnozí trpínští těžce
931 ha. Ve stálém poměru pracovalo celkem 69 zaměstnanců. Krátce po nesli) sem jezdíval P. Stanislav Tvarůžek, následně P. Petr Piler a po něm P.
revoluci organizovalo JZD vlastním autobusem zájezdy do evropských des- Roman Štrossa, všichni z Olešnice.
tinací (Paříž, Benátky...).
V roce 1990, během svého několikaměsíčního působení v Trpíně, obnovil 2005
Od roku 2005 v trpínském kostele slouží pouze P. Josef Matras.
P. František Štaud slavnost Božího Těla.

Vybrané zajímavosti z kroniky ze života v obci od roku 1989

Majdalenku navštívil královehradecký biskup Karel Otčenášek. Znovu zavedl majdalenkovou pobožnost a mši sv. u kaple v polích. Za komunismu se 2008
Do trpínského kostela byly znovu umístěny kompletně zrestaurované varmohla pouť slavit pouze v kapli v obci.
hany po třech letech pečlivé práce restaurátora Dalibora Michka. Nástroj
V prosinci byla zřízena u prodejny Jednoty veřejná telefonní budka.
byl nejprve kompletně demontován včetně skříně a měchů a převezen do
jeho dílny ve Studénkách u Jihlavy.
1991
Příjmy obecního rozpočtu 702.995 Kčs, výdaje 328.779 Kč
1. února otevřel v Trpíně řeznictví Pavel Štěpánek čp. 60.
14. června otevřela po úpravě hostinské místnosti a sociálního zařízení
hospodu pí Kozáková č. 25. Protože místní občané začali navštěvovat tuto
starou hospodu, musela Jednota na konci července uzavřít pohostinství v
druhé části budovy prodejny.
Byla dokončena výstavba správní budovy zemědělského družstva, středisko Trpín, s velmi pěknou jídelnou a kuchyní. Družstvo v této budově také
zřídilo obchod s potravinami.

2009
Na podzim byla z části opravena kaple sv. Máří Magdalény v Hlásnici, která
je ve vlastnictví obce.
2010
V březnu byla prodána budova bývalé školy v Hlásnici čp. 51 panu Radomíru Havlíkovi, trvale bytem v Brně.

2012
Patnáctého srpna byl v domě čp. 79 otevřen „Vobchůdek pro radost“ pani
1993
Přidruženou výrobu zemědělského družstva – katr a výrobu dřevěných Dagmar Burešové s oblečením, obuví, ponožkami a keramikou. V létě propodlážek – převzali soukromí podnikatelé Lubomír Kříž z Trpína čp. 30 a p. dávají i kopečkovou zmrzlinu.
Na trávníku na hřbitově byl zámeckou dlažbou položen nový chodník. Byla
Mládek z Hartmanic a založili JUZO.
Ze zemědělského družstva vystoupili Anežka Kozáková čp. 25 a Václav dokončena oprava kaple v Hlásnici.
Šváb z Hlásnice čp. 34.
Proběhla oprava kostela. Do kopule byly uloženy: zpráva o obci, některý 2013
současný tisk, platné bankovky a mince. Byla také natřena nová vrstva Po zhruba roce fungování ukončuje svoji činnost obchod s dárkovým zbožím. Místo něj je zde od prosince přátelským vietnamským párem otevřefasády.
na prodejna potravin.
Započato s opravou budovy bývalé školy v Hlásnici.
Po letech oprav byla 5. května posvěcena obecní kaple sv. Máří Magdalény
uprostřed Hlásnice. Slavnostní mši celebroval pomocný biskup královehra1994
V listopadu bylo v druhé části budovy Jednoty otevřeno pohostinství pod decký Josef Kajnek. V nově opravené kapli se po dobu oprav trpínského
kostela konaly nedělní mše.
firmou M + M. Pořádají zde diskotéky, po nichž je v obci jen škoda.
Od června do září 2013 proběhly v trpínském kostele rozsáhlé opravy interiéru.
1995
V obci jsou 3 prodejny: Jednota, v zemědělském družstvu a nově paní Hana Girgleová zřídila obchod z garáže čp. 121. Je dobře zásoben a cenami
konkuruje prodejnám Jednoty i zemědělského družstva. Je poměrně hojně
navštěvován.
Firma M+M, která měla pronajatý hostinec od Jednoty, ukončila činnost,
což občané přijali s povděkem. Skončily hlučné diskotéky.
Po dlouhé době se v sobotu 6. května znovu rozezněly trpínské zvony.

2014
Na začátku prosince ukončila po roce provoz prodejna potravin a smíšeného zboží provozovaná sympatickým vietnamským párem v Trpíně na č. 79.
V říjnu oznámil vlastník budovy bývalé školy v Hlásnici a provozovatel šenku Beseda Radek Havlík svůj úmysl provozovnu zavřít a budovu prodat.

2015
V únoru byla na čp. 79 otevřena nová vietnamská prodejna, na začátku
1997
Autobusovou dopravu převzala soukromá firma Zlatovánek z Poličky a září ale zavírá a stěhuje se do Olešnice.
zajišťuje ji ve stejném rozsahu jako předchozí provozovatel.
2018
Celkové příjmy obecního rozpočtu za rok 2018 byly ve výši 9.757.447,18
1999
Šestnáctého června 1999 odcizili neznámí pachatelé z výklenku na hřbitov- Kč, celkové výdaje 6.511.077,85 Kč.
Podle vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu bylo ke dni 16. 11. 2018
ní zdi pod trpínským kostelem sochu sv. Jana Nepomuckého.
26. července zpívaly v televizním pořadu DO-RE-MI místní zpěvačky paní evidováno celkem 68 podnikatelů s adresou sídla v obci Trpín.
Andrlíková Marie čp. 15 a paní Ehrenbergerová Vlasta čp. 43. Zpívaly tango
„Stůj při mne, lásko má.“
Jedenáctého prosince 1999 byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný kulturní dům.
Dvěma hodinami denně zajišťuje prodej zboží v Hlásnici paní H. Girgleová.

2019
Ve středisku Trpín zaměstnává společnost Agro Vysočina Bystré, a. s., 25
zaměstnanců. Teletník v Hlásnici byl před časem zrušen a přesunut do
Hartmanic.
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Mapa místních názvů
Děkujeme všem, kteří přispěli svými poznámkami k upřesnění mapy místních názvů. Ostatní, pokud jste nepřesnosti našli, prosím kontaktujte nás. Díky. Martina Švábová, Veronika Tichá.

Tombola na dětský karneval
Opět bychom vás chtěli poprosit o výpomoc při zajištění tomboly pro děti, kterou můžete nosit na OÚ do 23. ledna 2020. Děkujeme.

Kalendář Trpín a Hlásnice 2020
V letošním roce jsme pro vás připravili opět kalendář sestavený z vámi dodaných fotografií Trpína, Hlásnice a bezprostředního okolí. Všem přispěvatelům děkujeme a doufáme, že se vaše fotoaparáty budou činit i v příštím
roce, abychom měli z čeho vybírat. Kalendáře jsou k dostání na obecním
úřadě za cenu 100 Kč.

Kalendář akcí:
28. 12. neděle Sbor Dalibor (14.30 v kostele)
17. 1.

pátek

Hasičský ples

25. 1.

sobota Dětský karneval (14.00 v KD)

1. 2.

sobota Myslivecký ples

7. 2.

pátek

Beseda o bezpečnosti na sociálních sítích (19.00 v KD)

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

Marie Tichá

Narození
Patrik Kotouček
(omlouváme se za opožděné zveřejnění)

Anežka Kozáková
Helena Leinveberová
Marie Mišková
František Šauer
Josef Svojanovský

Úmrtí
Marie Mináriková
Čest její památce

Jan Král
Emil Škranc

Společenská kronika

Jubilanti

Seznam nových knih pořízených v roce 2019
do obecní knihovny:
Autor
Beletrie pro dospělé
1.
Ciprová Oldřiška
2.
Keleová-Vasilková
3.
Klevisová Michaela
4.
Mornštajnová A.
5.
Morris Heather
Beletrie pro děti a mládež
6.
Baar Jindřich Šimon
7.
Bavorová Eva
8.
Belšán Michal
9.
Braunová Petra
10. Hapka Cathy
11. Chapman Linda
12.

Kinney Jeff

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kinney Jeff
Kinney Jeff
Kinney Jeff
Kinney Jeff
Kinney Jeff
Kinney Jeff
Kinney Jeff
Kinney Jeff
Kinney Jeff
Kinney Jeff
Krásnohorská Eliška

24.

Meadows Daisy

25. Miler Zdeněk
26. Němcová Božena
27. Petiška Eduard
28. Robošová Barbora
29. Robošová Barbora
30. Smolíková Klára
31. Steinhauser L.
32. Teisinger Pavel
Naučná pro dospělé
33. Klicperová, Kutilová
34. Motl Stanislav
Velešík Vladimír a
35.
Velešík Vladimír ml.

Název knihy
Drahomíra
Pozlátko
Dům na samotě
Tiché roky
Tatér z Osvětimi
Dědečkovy pohádky
Líza a Pupík jedou na výlet
Zvědavá lištička
Ztraceni v čase
Pohádky z Nádhernie
Škola jednorožců
Deník malého poseroutky.
(DMP) 1
DMP. 2. Rodrick je king
DMP. 3. Poslední kapka
DMP. 4. Psí život
DMP. 5. Ošklivá pravda
DMP. 6. Ponorková nemoc
DMP. 7. Páté kolo u vozu
DMP. 8. Fakt smůla
DMP. 9. Výlet za všechny peníze
DMP. 10. Staré dobré časy
DMP. 14. Na spadnutí
Pohádky naší babičky
Kamarádky kouzelných zvířátek.
Unesli Lucku Šmidlifouskovou!
Krtek a kalhotky
Babiččiny pohádky
O Jabloňce
Dárek pro čtrnáctku
Smolařka
Spolka mě knihovna
Rok s medvědem
Človíčkova dobrodružství
Islámskému státu na dostřel II
Cesty za oponu času 2
Bystré, město dobrých rodáků

připravila knihovnice Milena Kolářová

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

Úřední hodiny
přítomna účetní
Po-Pá: 07.00 - 13.30

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

Redakční práce Ing. František Vaverka, Mgr. Veronika Tichá. Počítačová sazba Ing. František Vaverka. Korektura Mgr. Renata Jančíková
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