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lostátní, krajské i obecní úrovni vás informujeme na našich stránkách www.trpin.cz. Současně vás informujeme o všech zásadních
rozhodnutích a změnách prostřednictvím SMS. Zde bych chtěl opětovně vyzvat občany, kteří dosud nejsou do systému informačních
SMS zapojeni, aby tak učinili formou SMS na telefon 605 208 593
ve tvaru: Jméno, Příjmení, Hlásnice č.p. /Trpín č.p. Informační SMS
jsou nejrychlejší formou komunikace a můžete být informováni, ať
jste momentálně kdekoliv, a obsah sdělení máte kdykoliv detailně
k dispozici.
Chtěl bych vám na závěr popřát hodně štěstí v současné
situaci, protože vývoj, který je velice překotný a nepředvídatelný,
je do značné míry dílem náhody. Vše nestandardní a dramatické,
co právě probíhá, tu už v historii několikrát bylo a pokud budeme
držet při sobě a zachováme si lidskost a zdravý rozum, pak jistě
překonáme společně i tyto výzvy.
Josef Štaud, starosta

Vážení spoluobčané,
vítám vás u prvního čísla našeho zpravodaje v roce 2020. Číslovka
je to krásně kulatá a dětem by se v dějepise snadno pamatovala.
Doufám, že dějinné souvislosti jí přisoudí i lepší kapitoly než právě
probíhající celosvětovou epidemii koronaviru. V této souvislosti
bych vás rád vyzval k zachování klidu a rozumného uvažování. Sám
jsem si na vlastní kůži zažil, jak může drobný žert, nebo možná nedorozumění, vygradovat v napjaté situaci v poplašnou zprávu, která se jenom velmi těžce uvádí na pravou míru.
Na toto téma proběhla v únoru v Trpíně velmi zajímavá beseda Pavlíny Jedličkové, která nám vysvětlila nejenom problematiku kyberbezpečnosti a pravidel bezpečného chování na internetu,
ale osvětlila i problematiku a nebezpečí sociálních sítí, dezinformací a poplašných zpráv.
Po neobvykle teplé zimě, která nám nadělila jen minimum
srážek a mrazivých dnů, se jistě bude průběh následujících měsíců
stáčet k otázkám zásoby vody v krajině a přemnožení škůdců. V
oblasti pitné vody plánujeme velkou investici do výměny hlavního
vodovodního řádu v Hlásnici a do obnovy elektroinstalace v čerpací
stanici vrtu v Trpíně. Zde bude také umístěn senzor pro monitorování hladiny podzemní vody. V lesích v našem okolí se rozšiřuje
obrovským tempem kůrovcová kalamita. Z nahodilých ložisek se
stává frontální postup a budoucnost smrkových porostů je značně
nejistá. V obecním lese v Hlásnici je již zažádáno o povolení těžby
většího rozsahu. Bude následovat postupná výsadba listnatých
stromů.
Setkání rodáků je naplánováno na 27. června. Přípravy probíhají a o programu a žádosti o součinnost budete informováni v
samostatném článku. V jarních měsících bychom měli obdržet evakuační automobil pro naši hasičskou jednotku, který budeme moci
zaparkovat v nově opravených garážích pod kulturním domem.
Na základě podnětů občanů jsme vyvolali místní šetření
ohledně pokrytí signálu mobilních operátorů. Naši stížnost na nedostatečnou kvalitu signálu jsme adresovali Českému telekomunikačnímu úřadu, který má tuto problematiku v kompetenci. Měření
proběhlo na konci minulého roku. Výsledkem tohoto šetření byl
protokol a stanovisko ČTK, že pokrytí signálem je v normě stanovené zákonem. Na naši argumentaci, že úřad měří na komunikaci a
nikoliv v domech, kde jsou problémy se signálem největší, nám
bylo sděleno, že toto je běžný postup a problematiku nedostatečného pokrytí uvnitř nemovitostí si musí řešit každý zákazník se
svým komerčním poskytovatelem služeb.
O aktuálním vývoji ohledně koronaviru a opatřeních na ce-

Návštěva hejtmana Pardubického kraje

Dvacátého prvního ledna tohoto roku navštívil naši obec hejtman
Pardubického kraje pan Martin Netolický. Témata rozhovorů se
točila zejména okolo aktuálních problémů, a sice hospodaření s
vodou, kanalizace, kůrovcové kalamity, dobrovolných hasičů a lékařské obslužnosti. Pro většinu z těchto témat jsme diskutovali
možnosti krajských podpor a na příkladu dojezdových časů rychlé
záchranné služby jsme demonstrovali potřebnost dovybavení místní hasičské jednotky zdravotnickým vybavením jako například srdečním defibrilátorem AED. Z prostředků Pardubického kraje čerpáme pravidelně podporu pro obnovu vodovodů a byli jsme ubezpečeni, že tato strategie bude nadále pokračovat. Pro případnou
výstavbu kanalizace a pořízení hasičské techniky jsme byli rovněž
informováni o možnosti spolufinancování.
Josef Štaud
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Setkání rodáků

Činnost ČČK

Významnou událostí letošního roku bude setkání rodáků a přátel
Trpína a Hlásnice, které se uskuteční v sobotu 27. června 2020.
Slavnostní den bude tradičně zahájen bohoslužbami v kapli
v Hlásnici a v kostele v Trpíně, v odpoledním programu se představí
děti z mateřské školy, cimbálová muzika Majerán a tento blok uzavře krojovaná dechovka Krumsíňanka. Večerní veselici doprovodí
trpínské kapely MelodieRock, DoDna a Karambit.
I letos bude možné objednat oběd, který obdržíte v kulturním domě v Trpíně v době od 11:00 do 12:30. Zájemci o stravování
se budou moci přihlásit do 19. 6. 2020 osobně na obecním úřadě,
na telefonu 461 741 066 nebo na e-mail. adrese: obec@trpin.cz.
Po velmi dobrých zkušenostech z minulých setkání požádáme o
pomoc místní spolky.
Vzhledem k tomu, že není v našich možnostech rodáky a
přátele o setkání informovat, obracíme se na vás s prosbou o pozvání vašich blízkých na základě pozvánky, která vám bude doručena.
Program celého dne bude uveden na pozvánkách, na úředních deskách a webových stránkách obce.
Věřím, že společně vytvoříme účastníkům setkání příjemné
prostředí.
Za organizační výbor Miloslav Tocháček

Dvacátého prvního prosince jsme pořádali vánoční dílničky v kulturním domě. Děti s rodiči si vytvářeli vánoční dekorace a ozdoby.
Účast byla velká a všem se to líbilo. Dne 21. ledna se uskutečnila
výroční schůze, kde jsme zhodnotili naši práci v minulém roce a
probrali jsme, co nás čeká letos. Mezinárodní den žen jsme oslavili
v neděli 8. března. Pod vedením pana učitele Slavíčka nám zahráli a
zazpívali žáci ze základní školy v Olešnici. Jejich vystoupení bylo
jako vždy moc pěkné a doufáme, že k nám opět zavítají. Dvacátého
Hasiči zvou
šestého března jedeme na divadelní představení do Letovic. Zveme
 30. dubna na tradiční pálení čarodějnic
Vás také v květnu na "Pochod pro zdraví a dobrou náladu". Po 24. května od 9,00 hodin na V. ročník závodu v disciplínách TFA. drobnosti o pochodu se dozvíte včas z plakátku.
Tento závod se uskuteční na prostranství u kulturního domu v
Všem občanům přejeme krásné jaro
Trpíně. Bude hodnocen jako jeden z krajských závodů Pardubicčlenky výboru ČČK
kého kraje v disciplínách TFA a také Moravské ligy TFA.

Bezpečnost na sociálních sítích
Upozorňujeme občany, aby při pálení klestí nebo spalování staré
trávy v jarních měsících dbali zvýšené opatrnosti. Začínají se množit
požáry při vypalování trávy a pálení klestí v lese. Doporučujeme
vždy pálení nahlásit na operační středisko HZS Pardubického kraje,
zde je odkaz, kde se pálení zadává: https://paleni.izscr.cz
Za SDH Trpín Pavel Břenek

Od roku 2006, kdy internetový podnikatel Mark Zuckerberg zpřístupnil Facebook veřejnosti, se počet uživatelů sociálních sítí rozrostl na 3,8 miliard. Podle statistik společnosti Hootsuite tak mají
sociální sítě více uživatelů, než bylo v roce 1971 obyvatel. Každý
den se navíc nově připojí až 1 milion lidí, přičemž například mileniálů (generace let 1981–2000) je aktivních na některé ze sociálních
sítí až 91 %. Sociální sítě jsou v dnešní době v podstatě běžnou souVítání občánků v roce 2019
částí života naprosté většiny z nás. I z tohoto důvodu se v pátek 7.
února v kulturním domě konala přednáška Bezpečnost na sociálních sítích, kterou si připravila Pavlína Jedličková z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Každé z témat, o kterých Pavlína mluvila, by vydalo na samostatnou přednášku. Seznámila nás nejen se základními pravidly
užívání sociálních sítí, ale také internetu obecně. Dozvěděli jsme
se, co je to digitální stopa, jaké si správně zvolit heslo či nastavit
sociální síť. Ve druhé polovině besedy jsme byli upozorněni, jak se
nenechat oklamat tzv. fake news či poplašnými zprávami.
Během přednášky byl také prostor pro dotazy, které se týkaly například nastavení webového prohlížeče, užívání internetového
bankovnictví či úskalí, která může přinášet chytrá domácnost.
Patnáctého prosince 2019, v předvánoční čase, jsme v kulturním
Děkujeme Pavlíně, že si na nás udělala čas, a také všem,
domě přivítali do života naše nové občánky, kteří se narodili v roce kteří se na organizaci přednášky podíleli.
2019. Bylo to celkem 5 dětí, z toho 1 holčička a 4 chlapečci.
Helena Balcarová
Pavel Břenek
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Tylově domě v úterý 18. února vyhlašovaly výsledky ankety pro
Svitavský region. Za skvělé výsledky v závodech TFA na krajské i
celostátní úrovni byl mezi nominovanými i Zdeněk Král ze SDH Trpín, který díky hlasům svých fanoušků získal druhé místo v kategorii Jednotlivci – dospělí.
František Vaverka

Maškarní dětský karneval

Pohledem Markéty Kutilové podruhé
Po zajímavé podzimní besedě s novinářkou Markétou Kutilovou,
se v pátek 21. února uskutečnilo již druhé setkání, jehož tématem
byla současná situace v Sýrii.
Skutečností se staly již v minulé besedě zmiňované snahy
mocností o ovládnutí syrského území. Turecko po bleskovém podzimním zásahu ovládlo sever Sýrie, odkud museli odejít Kurdové,
Opět po roce se 25. 1. 2020 konal maškarní dětský karneval. V do- východ obsadilo Rusko, jižní část s nalezišti ropy a zemního plynu
provodu rodičů přišla v odpoledních hodinách do kulturního domu kontrolují Spojené státy a zbytek území ovládá autoritářský režim
spousta originálních a krásných masek. Pro porotu muselo být hod- Bášára Asáda.
ně těžké vybrat ty nejhezčí a nejzajímavější. Přesto se jim to podařilo a řada dětí si za masku odnesla pěknou cenu.
O zábavu se již tradičně postaral DJ David se svou ženou,
oba v čarodějnických kostýmech a oba opět nezklamali. Připravili si
mnoho her a soutěží, do kterých se zapojili jak ti nejmenší, tak i
starší děti. Za splnění úkolů čekala na každého sladká odměna.
Nechyběla ani spousta písniček, a tak byl parket téměř plný malých
tanečníků.
Nezaháleli však ani ti, co připravovali občerstvení. Děti si
mohly koupit hranolky, párek v rohlíku a bramborové placky, které
měly na letošním karnevalu premiéru. Pro mlsné jazýčky byly k
zakoupení i věnečky a trubičky.
Na závěr proběhlo losování velké tomboly, kdy každý netr- foto: archiv Markéty Kutilové
pělivě očekával, zda bude vylosován právě jeho los. A aby se dostaNikdo neví, co bude s obrovským počtem zajatých Islámlo opravdu na každého, bylo i mnoho cen v malé tombole, a tak ských bojovníků a jejich rodinami. Z válkou zničeného území dál
žádné z dětí neodešlo s prázdnou.
utíkají lidé. Co udělá svět?
Děkujeme všem, kteří se na karnevalu jakýmkoliv způsobem
Beseda se opět setkala s velkým zájmem posluchačů.
podílejí, a budeme se těšit na příští rok!
Jiřina Marečková
Miloslav Tocháček

Sportovec roku v regionu Svitavsko

Pamětní plaketa „Péče o válečné hroby“

Zdeněk Král přebírá ocenění (foto: Magda Králová)

starosta Josef Štaud s plaketou

Již několikátý rok se od listopadu do dubna vyhlašují ankety o Nejúspěšnějšího sportovce roku v daném regionu. V anketě jsou nominovaní sportovci všech věkových kategorií (od dětí přes juniory a
dospělé až k veteránům) a jejich trenéři. Projekt letos zavítal do 30
měst v celé České republice a jedním z nich byla i Polička, kde se v

Na podzim 2019 převzali Josef Štaud a Miloslav Tocháček na Krajském úřadě Pardubického kraje plaketu Ministerstva obrany za
péči o válečné hroby. Oceněno bylo zhotovení nového válečného
hrobu obětem 1. světové války v Trpíně a obnova pomníku obětem
1. světové války v Hlásnici.
Zdroj: Krajský úřad Pardubického kraje
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Jaké tratě Vám nejvíce vyhovovaly?
Běhala jsem převážně na dráze. Na krátkých tratích jsem většinou
jenom zastupovala, když někdo onemocněl. Nejlépe se mi běhaly
dlouhé tratě na 3 000 m a 1 500 m. Na krajské úrovni se mi líbilo,
že jsem všechny utahala. Při republikových závodech už to pak někdy bylo naopak.

S Jarmilou Kratochvílovou si dodnes telefonujeme
říká Jaroslava Kozáková, hospodská v Trpíně

Můžete nám něco říct o závodě na 3 000 m, kde jste v roce 1977
vytvořila časem 9:18,5 republikový rekord?
To byl mezinárodní závod v Banské Bystrici, celkově jsem skončila
druhá. Netušila jsem, že bude rekord. Prostě jsem měla formu a
bylo to.
A jiný závod, který Vám utkvěl v paměti?
Vzpomínám si, že na jednom mezinárodním závodě v Bratislavě,
kde jsem zaběhla svůj první republikový rekord, jsem porazila Holanďanku. U cíle mi běžela za zády a já si říkala: „Nesmíš mě předběhnout, nesmíš!“ To jsem pak byla hodně utahaná!

Jaroslava Kozáková na obálce časopisu Stadion

V sobotu 11. ledna se v Korouhvi konala beseda s paní Kozákovou o
její sportovní kariéře úspěšné československé atletky. Jaroslava
Kozáková, dívčím jménem Pokorná, z Korouhve pochází. Do místní
Hospody pod kostelem ji přišlo pozdravit a poslechnout si mnoho
kamarádů včetně skromné delegace z Trpína. Se svolením jsem
sepsala, co jsme se dozvěděli, a ještě něco navíc.

Jsme u národního týmu. Kam všude jste se dostala na závody?
Víceméně jsme zůstávali ve východním bloku: Polsko, Rumunsko,
Bulharsko, Maďarsko. Ale závodila jsem i ve Stuttgartu.
Které známé sportovce jste osobně poznala?
Jarmilu Kratochvílovou, Helenu Fibingerovou, Boženu Sudickou,
Jarmilu Nygrýnovou a další. Braly mě do kolektivu, i když jsem byla
z vesnice (smích). S některými se dodnes scházíme, vznikla přátelství na celý život. S Jarmilou Kratochvílovou si stále několikrát za
rok telefonujeme.
Na soustředění v Rumunsku jsem poznala i Danou Zátopkovou. S jejím manželem, který tam byl jako doprovod, jsem si dokonce po závodech na recepci zatancovala. Emil Zátopek do našich
končin občas jezdil, jednou u Trpína zapadl a můj muž ho tahal
traktorem.

Jak jste se z Korouhve dostala do vrcholového sportu?
Jako mnoho dětí z naší vesnice jsem začínala v klubu TJ Sokol Korouhev. Hráli jsme různé sporty a závodili. Když jsem se v Poličce
učila tkadlenou, učitelka tělocviku Zámečníková si všimla, že dobře
běhám. Přešla jsem tedy do trenérské péče jejího manžela Václava
Zámečníka, brzy postoupila do Jiskry Litomyšl a nakonec do klubu
Dynamo Pardubice. Když tehdy přišli trenéři z Pardubic rodiče přesvědčit, aby mě do Pardubic pustili, maminka nechtěla, měla o mě
strach. Bylo mi sedmnáct let. Mně se pak také stýskalo, ale dobře
to dopadlo. V Pardubicích jsem ve Středisku vrcholového sportu
strávila víc než tři roky. Pracovala jsem jako střihačka látek firmy
Pragoděv a po práci chodila trénovat. Ze zaměstnání jsem mohla
kdykoli odjíždět na závody. Asi pomohlo, že ředitelem firmy byl
můj strýc.

Říkalo se, že nejlépe to běhalo Východním Němkám, a to z prostého důvodu.
Ano, prý braly doping, ale já ne!!! Opravdu ne!!! Někteří naši sportovci asi taky, ale mně stačily moje výsledky. Na kontrolu moče si
mě nikdy nevybrali.
Jaké jste kromě medailí dostávali ceny? Měli jste sponzory?
Na Mezinárodním běhu Rudého práva v Praze jsem za třetí místo
dostala vysavač značky Eta. Dodnes funguje a používám ho. Sponzory jsme samozřejmě neměli, všechny náklady jsme si hradili sami.
Proč jste sportovní kariéru předčasně ukončila?
Začal mě bolet kotník. Kvůli Mistrovství Evropy v Praze v roce 1978
jsem odložila operaci, ale přišly další zdravotní problémy. Nakonec
jsme se se třemi kolegyněmi dohodly, že kariéru ukončíme. Bylo mi
23 let. Brzy nato jsem se vdala, měla rodinu. Teď máme hospodu a
už toho mám dost (smích).

Jaroslava Kozáková s Jarmilou Kratochvílovou na soustředění v Alpách
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Úspěchy Jaroslavy Kozákové (Pokorné):
1975
2. místo na Mistrovství ČSR mužů a žen na dráze, běh na 1 500 m,
čas 4:39,7.
2. místo na Mistrovství ČSR mužů a žen na dráze, běh na 3 000 m,
čas 9:53,4.
2. místo na Mistrovství ČSR mužů a žen v přespolním běhu, ženyvytrvalkyně (2,5 km), čas 8:44,4.

1976
2. místo na Mistrovství ČSR mužů a žen na dráze, běh na 3 000 m,
s časem 9:47,4.
2. místo na Mistrovství ČSSR v atletice, běh na 3 000 m, čas 9:36,2.
3. místo na Mistrovství ČSSR v atletice, běh na 1 500 m, čas
4:29,09.
2. místo na Mistrovství ČSR mužů a žen v přespolním běhu, ženymílařky (1,5 km), čas 4:37,3.

1977
1. místo na Mistrovství ČSR mužů a žen na dráze, běh na 3 000
m, čas 9:39,8.
2. místo na Mistrovství ČSR mužů a žen na dráze, běh na 1 500 m,
čas 4:24,1.

Jaroslava Kozáková

3. místo na Mistrovství ČSSR v atletice, běh na 1 500 m, čas 4:23,9.
Žila jste v Pardubicích. Můžu se zeptat, jak jste se seznámila s
manželem z Trpína?
+ účast a umístění na mnoha mezinárodních závodech, např. Zlatá
To už si přesně nepamatuju, asi na muzice v Bystrým. Byla to doha- tretra v Ostravě 1977, čas 4:17,4 na 1 500 m.
zovačka.
Nynější český rekord na dráze drží od roku 2014 Mäki Kristiina
Věnovala jste se sportu i později, když už jste měla rodinu? Kam
jste ráda chodila běhat, na běžky?
s časem 8:51,69.
Na běžky chodím pořád, jen čekám na sníh. Když byl syn malý, přišly za mnou trpínský ženský, jestli bych je netrénovala v běhu. Cho- Díváte se ráda na atletické závody?
dily jsme běhat a cvičit kolem dědiny. Vždycky jsme si pak sedly, Dívám a hodně to prožívám. Nechápu, jak se ty holky po doběhnutí
povídaly si o rodinách a bylo veselo.
protáhnou a hned dávají rozhovor. My jsme se šly raději vyklusat..
Dodnes mám schovaný tretry a dres.
Manžel si do budoucí hospody nemohl vybrat lepší ženu :-) Děkuji
za doplnění a vstřícnost.
Veronika Tichá
foto: archiv Jaroslavy Kozákové
Jarmila Kratochvílová je bývalá československá atletka, běžkyně
na krátkých a středních tratích. Je držitelkou současného světového rekordu na 800 m v čase 1:53,28, který vytvořila 26. července
1983 v Mnichově. Tento rekord je tak vůbec nejdéle platným světovým rekordem v oficiálních disciplínách v historii ženské atletiky. Nyní se věnuje zejména trenérské činnosti. Na stejné trati pak
drží stále halový světový rekord časem 49,59 s. Národní rekordy
drží v ženské kategorii v disciplínách 100 m, 200 m, 400 m i 800
m. Svými výkony patří mezi nejlepší světové, evropské, československé i české atletky historie. Dne 28. října 2013 ji prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

zdroj: wikipedia.org

Medaile Jaroslavy Kozákové (foto: Magda Cermanová)
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Jako každý rok i letos proběhlo sčítání zvěře v naší honitbě,
a to dne 29. 2. 2020. Tento den stanovuje pro celý okres Svitavy
Okresní myslivecký spolek Svitavy. V naší honitbě se sčítá zvěř srnčí, dančí (zvlášť samci, samice a mláďata) a také zajíci. Tato činnost
je nutná jako podklad k vypracování plánu mysliveckého hospodaření se zvěří v honitbě.
Za Myslivecký spolek Trpín – Hartmanice Jan Heger

Koncert Pěveckého sdružení DALIBOR

Pečovatelská služba - komu a s čím pomůže?
Pečovatelská služba je
určena seniorům, ale i
lidem se zdravotním
postižením či chronickým onemocněním od
18 let věku.
Co tedy pečovatelská služba dělá?
Stará se o lidi, kteří si
nejsou schopni zajistit
péči o sebe svými
vlastními silami. Pečovatelskou službu poskytujeme proto, aby nemuseli lidé odcházet
do pobytových zařízení a mohli žít doma co nejdéle. Je poskytována člověku v jeho přirozeném prostředí, v jeho vlastním bytě, domě. Služba je často kombinovaná s péčí rodiny, snažíme se s rodinou klienta úzce spolupracovat. Zachování vlastního, přirozeného
prostředí je pro člověka důležité s ohledem na kontakty s okolím a
lidmi, které celý život znal. I nesoběstačný člověk tak s podporou
pečovatelské služby může žít navyklým způsobem života v prostředí, které je mu blízké. Výhodou je také větší soukromí a menší finanční nákladnost než v pobytových zařízeních.
Pečovatelská služba pomáhá s běžnými úkony péče o sebe svou osobu a domácnost – denní hygiena, sprchování, koupání,
výměna inkontinenčních pomůcek, svléknutí a obléknutí, pomoc
při chůzi, použití WC, úklid domácnosti, vyprání a vyžehlení prádla
a oblečení, nakoupení všeho do domácnosti, obstarání léků, dovoz
autem a doprovod k lékaři či tam, kam klient potřebujete, nachystání jídla během dne, dovoz oběda, v případě potřeby klienta nakrmí či dohlédne na režim dne, doprovodí ho na procházce, pomůže
mu vyřídit osobní záležitosti.... atd.
Pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří jsou nesoběstační
v různé míře. Rozsah péče je nastaven individuálně a vychází z konkrétních potřeb každého člověka. Někdy potřebuje klient péči 1 x
za týden, jindy 4 x denně, je to velice různorodé. Služba dokáže
reagovat na potřebný rozsah v rámci provozní doby, která je pondělí - pátek 7.00—20.00, sobota, neděle a svátky – 7.00—19.00
hod. Je poskytována v okruhu 15 km od Bystrého v obcích kraje
Pardubického i kraje Vysočina.
V případě zájmu o pečovatelskou službu se na nás obraťte
na adrese: DOMOV Bystré,o.p.s, Školní 453, Bystré, 607 785 488,
722 358 855, pecdomov@atlas.cz, www.domovbystre.cz.
Marie Štouračová

Dne 28. 12. 2019 se uskutečnil v kostele svatého Václava v Trpíně
koncert Pěveckého sdružení DALIBOR ze Svitav.
PS Dalibor již tradičně vystupuje s programem vánočních
koncertů ve Svitavách a blízkém okolí a letos přijal pozvání zazpívat
i v místním kostele.
Zazněly jak klasické vánoční koledy z různých regionů Čech a
Moravy, tak i skladby duchovní. Posluchače jistě potěšily i netradiční koledy, například černošská "Bim-Bam" nebo anglická vánoční
píseň "Malý bubeník". Vánoční atmosféru podtrhla i píseň "Tichá
noc" a závěrečná "Narodil se Kristus Pán". Zpěv na varhany doprovodila Marcela Černá, na buben Djembe Petr Trejbal a na flétnu
Jana Hrubá.
Pěvecké sdružení DALIBOR, pojmenované podle opery
Bedřicha Smetany, bylo založeno v roce 1967 a od roku 1995 jej
vede Miroslava Ducháčková. PS Dalibor od začátku vystupuje jako
smíšený pěvecký sbor nejen v České republice, ale dostává pozvání
na samostatné koncerty i do zahraničí.
Společně vystupuje s domácími i zahraničními sbory a orchestry na setkáních, festivalech a přehlídkách pěveckých sborů.
Repertoár sboru tvoří sborové skladby různých stylů i epoch, duchovní i světská sborová tvorba, úpravy lidových písní, kantáty,
mše.
Marie Šešulková

Přikrmování a sčítání zvěře
Sezóna přikrmování zvěře naší krajiny se již pomalu schyluje ke
konci. Zvěř je nutné přikrmovat „v době nouze“. Tato doba však
není nijak stanovena a závisí na místních podmínkách, poloze a
úživnosti honitby, zejména však na průběhu počasí během sledovaného období, které je rok od roku variabilnější. Pozdní léto a začátek podzimu je znamením předkládání jadrných krmiv (především
oves a ječmen), aby si zvěř z podřádu přežvýkavců dokázala vytvořit potřebné energetické zásoby na období strádání. V předjaří by v
krmelcích nemělo chybět kvalitní objemové krmivo (nejlépe vojtěškové a jetelové seno), které zvěři napomáhá při přechodu na přirozená zelená šťavnatá krmiva. Ta jim mohou při přežrání způsobovat zažívací problémy. Celoročně se zvěři předkládá sůl obohacená
o minerální látky.
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porostu: 50 % jehličnanů z toho max. 30 % smrk),
7) minimálně 4 druhy dřevin (2 druhy jehličnaté, 2 druhy listnaté),
žádná dřevina nesmí přesáhnout zastoupení 50 %.

Kalamitní stav lesů v ČR a finanční podpora lesního hospodaření

Možnosti dotačních programů:
1) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (www.eagri.cz)
2) KRAJSKÉ DOTACE (www.pardubickykraj.cz)
3) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (www.szif.cz)
(čerpáno z publikace ministerstva zemědělství - Generel obnovy lesních
porostů po kalamitě - Etapa III, zveřejněno 9. 3. 2020 na stránkách
www.eagri.cz)

Anna Štaudová

Pečovatelské domky Svazku obcí AZASS
Rádi bychom vás informovali o tom, že Svazek obcí AZASS dokončuje výstavbu pečovatelských domků v obci Borová, Sádek a Pomezí. V Poličce jsme výstavbu pečovatelského domku již ukončili.
Nyní hledáme nejvhodnější obyvatele těchto domků.
Pečovatelské domky jsou bytovými domy, kde se nachází v
přízemí čtyři jednopokojové bezbariérové (upravitelné) bytové
jednotky s odpovídajícím zázemím pro osoby určené cílové skupiny. Osoby, pro které jsou pečovatelské domky určeny, zde žijí za
podpory pečovatelské služby.
Cílem výstavby výše uvedených domků je zajištění bydlení
osobám v nepříznivé sociální situaci způsobené:
 věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) a finančními a majetkovými poměry, nebo
 zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické
osoby a pobírá příspěvek na péči a finančními a majetkovými
poměry (podrobnosti k finančním a majetkovým poměrům naleznete v záložce aktuality na níže uvedených webových stránkách)
Své případné žádosti zasílejte na adresu Svazku obcí AZASS
(Eimova 294, Polička) nebo kontaktujte sociální pracovnici Bc. Anetu Skálovou skalova.azass@tiscali.cz, tel. 605 459 830. Další podrobnosti a aktuality naleznete na našich webových stránkách:
www.azass.cz.
Sociální pracovnice Svazku obcí AZASS

Po extrémně suchém roce 2015 prudce narostla kalamita podkorního hmyzu na smrku. Nejhorší byl stav ve Slezsku a na SV Moravy,
odkud se kalamita rozšířila prakticky na celé území ČR (stav k září
2019 www.kurovcovamapa.cz). Kromě škůdců na smrku (lýkožrout
smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý) se přidávají i další
druhy podkorního hmyzu a objevuje se také usychání borovic a
dalších jehličnanů i listnáčů. Na tuto vážnou situaci reagovalo Ministerstvo zemědělství novelou veřejné vyhlášky (63920/2019-MZE
-16212), kterou mj. vymezilo mimořádně kalamitní zónu (soupis
okresů), ve které se z důvodu kůrovcové kalamity odkládají nebo se
upouští od některých povinností plynoucích z lesního zákona. Nově je v jednání novela tohoto zákona (nařízení vlády č. 13/2014),
která přináší změny v pravidlech, titulech a sazbách
(předpokládané nabytí platnosti od 1. 7. 2020).
Na celém území ČR nyní platí následující opatření: 1) je možné odložit těžbu souší včetně sterilních kůrovcových stromů až do
31. 12. 2022, 2) vlastník má povinnost aktivně vyhledávat kůrovcové stromy a provádět jejich těžbu a sanaci.
S nástupem jarního období bude třeba zahájit práce na obnově lesních porostů. Cílem by mělo být založení druhově, věkově
a prostorově rozdílného porostu s druhovou skladbou, která odpovídá stanovišti, což je předpokladem pro vyšší ekologickou stabilitu
a odolnost porostu.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Modelová kritéria pro obnovu druhové skladby:
1) využití přípravných dřevin (bříza, vrba, osika, olše) zejména u
velkých holin nad 1 ha,
2) vyrovnaný poměr jehličnatých a listnatých dřevin 50:50,
3) podíl geograficky nepůvodních druhů do 20 % (modřín opadavý,
jedle obrovská, douglaska tisolistá, ořešák černý),
4) podíl dřevin s vysokou meliorační schopností (javor klen, mléč,
lípa srdčitá, velkolistá, olše lepkavá) až 20 % pokud to podmínky
stanoviště dovolují,
5) ve 3. a 4. lesním vegetačním stupni omezit smrk pouze na vhodná stanoviště, přirozeně se zmlazující smrkové porosty neomezovat,
6) aktivní pěstování smrků od 5. vegetačního stupně (zastoupení v

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká
republika. U nás s její realizací pomáhá Obec Trpín ve spolupráci s
farností Bystré. V roce 2020 se při Tříkrálové sbírce v Trpíně a
Hlásnici vybralo 28.828 Kč (v roce 2019 se vybralo 26.115 Kč). Velké díky patří jak všem ochotným dárcům, tak i obětavým koledníkům. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá.
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Kompostéry
Vybavení jednotlivých nemovitostí kompostéry na biologický odpad proběhlo velice úspěšně a většina domácností našich obou obcí je
pokryta. Několik kompostérů nám zbylo i pro ty, kdo nabídku dosud nevyužili. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.

Nové webové stránky obce
Webové stránky www.trpin.cz procházejí v současnosti proměnou. Na konci března by měla být spuštěna nová verze, která
uživatelům poskytne lepší přehlednost a orientaci v důležitých
informacích pro občany i návštěvníky obce. Budeme rádi za vaše
připomínky, co bychom mohli případně ještě doplnit či upravit.

Nebezpečné odpady

Jak se chovat v lese

Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v Trpíně i Hlásnici až v měsíci
květnu, a to z důvodu dokončení rekonstrukce zázemí garáží v KD. O
termínu budete včas informováni prostřednictvím SMS a na vývěskách
obce.

Každý les někomu patří. To si při jeho návštěvě málokdy uvědomujeme. Takže vždy, když jsme v lese, jsme u někoho na
návštěvě. Je proto třeba chovat se ohleduplně jak k jeho majiteli, tak k lesním obyvatelům.

Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné ukládat do sběrného EBOXU, který je umístěn na obecním úřadě. Žárovky a ostatní světelné
zdroje můžete odevzdat při sběru nebezpečného odpadu.

Motorová vozidla v lese
Hluk dopravních prostředků děsí zvěř, která v lese žije. Ta
potom vystrašeně běhá po lese a ztrácí potřebné zásoby
energie, zvláště v zimním období. Může to pro ni být i kritické. V létě se zase snaží najít úkryt v mlazinách, které okusováním poškozuje.

Kalendář akcí:
30. dubna

čtvrtek tradiční pálení čarodějnic

24. května

neděle hasičská soutěž v disciplínách TFA

27. června

sobota setkání rodáků a přátel obcí Trpín a Hlásnice

4. července

sobota vítání prázdnin pro děti i rodiče na výletišti

Jubilanti

Společenská kronika

V I. čtvrtletí oslavili významné životní
jubileum tito naši spoluobčané:

Kristina Kršková
Marie Andrlíková
Berta Hanyková
Pavel Štěpánek
František Kozák
Srdečně blahopřejeme.

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

Úřední hodiny
přítomna účetní
Po-Pá: 07.00 - 13.30

Psi v lese
Pes do lesa samozřejmě může, ale musí být veden na vodítku. Volně pobíhající pejsek ruší a stresuje zvěř, která neví, že
zrovna ten váš je kamarádský a nechce jí ublížit, jen si pohrát.
Zvěři ale vadí i několik dní stará pachová stopa psa. Tento
stres pro ni může znamenat i smrtelné nebezpečí. Hlavně v
době kladení mláďat a v zimě.
Mláďata v lese
Pokud někdo nalezne opuštěné mládě na louce či v blízkosti
lesa, je nutné jej ponechat na původním místě a co nejdříve
se nejkratší cestou vzdálit od tohoto místa, aby nebyla v blízkosti mláděte zanechána pachová stopa. Mláďata často vypadají opuštěná, ale většinou jim jen rodiče shání potravu. Raději je neberte do rukou a tiše odejděte. Pokud bychom se
mláďat dotýkali, můžeme je svým chováním odsoudit na
smrt, protože matka je pak již nemusí přijmout.
Myslivecký spolek

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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