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dnech nám začalo konečně pršet, takže teď musíme doufat, že
při pročítání minulého čísla našeho zpravodaje je až s podivem, vláha dá dost síly ostatním smrkovým porostům pro jejich boj s
kolik se toho může za 3 měsíce udát a změnit. Přímý zásah korona kůrovcem.
virové infekce se našemu kraji naštěstí vyhnul, a tak je na místě
poděkovat vám všem za respektování všech omezení a nařízení a
zodpovědný přístup ke svému okolí. Děkujeme všem, kteří při výkonu svého zaměstnání museli i v těch nejvíce vypjatých momentech zůstat v kontaktu s ostatními a těm, kteří nabídli pomocnou
ruku i nad rámec svých povinností. Nepřímé dopady této krize se
foto: Těžba dřeva v Hlásnici
nám ovšem nevyhnou. Setkání rodáků, stejně jako návštěva v Maďarské Palkonyi byly pro letošní rok zrušeny. Kulturní a společenV průběhu jara tohoto roku došlo k něčemu, co nás všechny
ské akce budou omezeny a budou probíhat v režimu, který bude
zasáhlo. Uzavření oblíbeného řeznictví Štěpánek, které bez mála
odpovídat aktuálnímu vývoji situace. Zásadní dopad bude mít tato
třicet let patřilo k naší obci a dělalo nám dobré jméno v širokém
krize na hospodaření a rozpočet obce. Příjmy rozpočtu jsou tvořeokolí. Kolikrát se mi stalo, že při cestách po republice jsem při vyny zejména výběrem daní a v těchto položkách nastal jenom pro
slovení „Trpín“ dostal pohotovou odpověď „tam jak máte to výbornás za poslední měsíce propad v řádu stovek tisíců proti běžnému
né uzené“. Chtěl bych na tomto místě velice poděkovat rodinám
období a proti plánu rozpočtu pro letošní rok. Tyto peníze tedy
bratří Štěpánků a jejich zaměstnancům za jejich práci a přínos pro
budou chybět pro připravované investiční akce. Stejně tak dotační
obec. Velice si vaší práce vážíme a bude nám chybět.
tituly jsou momentálně pozdrženy, redukovány, nebo některé zcela
Během uplynulých týdnů jsem několikrát slyšel, že svět po
zrušeny. Chtěli bychom z našich plánovaných investic na tento rok
koronavirové krizi nebude takový, jaký jsme ho znali před ní. Pro
zachránit maximum, ale některé se budou muset omezit, případně
naši obec toto tvrzení platí dvojnásob. Uzavření hostince U Kozáků
přesunout na další období.
vlivem nařízení Vlády ČR velice nemile zasáhlo do našich životů.
Z investičních akcí tohoto roku momentálně probíhá obnova
Středobod sousedského setkávání, jak jsme na něj byli zvyklí za
hlavního vodovodního řádu v Hlásnici. Současný řád je z roku 1926
posledních 29 let, najednou přestal existovat a mnozí z nás si mohli
a je nutná jeho kompletní výměna. V Trpíně jsou dokončeny garáže
naplno uvědomit, jak nesamozřejmé je, že tu takovou možnost a
pod KD a v nich zaparkován nový hasičský dopravní automobil.
službu máme. Vše, co jsem uváděl o uzeném od Štěpánků, platí i o
Probíhá obnova a oprava dřevěných prvků a oprava fasády zvonice
utopencích od Kozáků. Tyto trpínské produkty otevírají dveře po
u kostela sv. Václava.
celé České republice, a dokonce i v zahraničí. Chtěl bych poděkovat
K otázce nakládání s odpadními vodami jsme obdrželi od
manželům Kozákovým za vše, co pro nás dělali a dělají. Teď si tezpracovatele studii pro Trpín a Hlásnici. Setkání s občany, kde by
prve naplno uvědomujeme, kolik toho bylo a jak to pro život obce
byly tyto výsledky prezentovány, se ale vzhledem k omezeným
bylo důležité. Chtěl bych popřát hlavně zdraví a věřím, že se setkámožnostem shromažďování neuskutečnilo v plánovaném jarním
me v lepších časech.
termínu. Rozhodli jsme se tedy toto setkání přesunout na září po
Ve světle těchto skutečností, které změnily tvář Trpína tak,
prázdninách. Dílčí výstupy studie jsou uvedeny v samostatném
jak si ho budeme už jen pamatovat, jsem dostal i komentář ve styčlánku. Obě nezkrácené studie jsou umístěny na webových stránlu: „no, tak teď ještě pošta a obchod a nezbude tady nic ...“. Ztratikách obce. Následně bychom uskutečnili dotazníkové šetření mezi
li jsme svoje jistoty, které jsme považovali za samozřejmé a nesmrmajiteli nemovitostí, zda by se připojili k budované obecní páteřní
telné. Je ale na nás všech, abychom vybudovali nové služby a prosíti čistírny odpadních vod, nebo zda si plánují do budoucna řešit
dukty, které budou dělat dobré jméno Trpína a vytvářet náš sponakládání s odpadními vodami individuálně.
lečný životní prostor. Jakýkoliv počin, který půjde tímto směrem,
V Hlásnici probíhá těžba v obecním lese, o níž jsme vás inbudeme velice rádi podporovat.
formovali v minulém čísle. Kůrovcové dřevo je vytěženo a odprodáPřeji vám všem příjemně strávené léto a co možná nejvíce
no ke zpracování. Palivové dřevo bylo nabídnuto obyvatelům obce
klidu a pohody.
a bude následovat úklid a výsadba nového lesa. V posledních
Josef Štaud, starosta
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Vážení spoluobčané,

Po koronavirové přestávce se společenský život vrátil i na Hlásnici.
V pátek 12. 6. se uskutečnilo kuchařské klání mezi profesionálním
kuchařem Lukášem (zkušenosti z michelinských restaurací v Praze,
Londýně a Napa Valley) a amatérským, leč ostříleným, kuchařem
Kubou (zkušenosti od Rezavého ponku). Oba připravovali prsa z
divoké kachny. Lukáš zvolil naložení do oleje zauzeného hlásenským senem s rozmarýnem, česnekem a pomeranči, jako přílohu
levandulové lokše z Dvořákových brambor. Kuba podával prsa se
skvělou švestkovou omáčkou, parmazánovými hoblinami a zapečenými bramborami se slaninou a česnekem. V tajném hlasování zvítězil o dva body Lukáš, ale s přihlédnutím ke statistické chybě byli
vítězi prohlášeni oba a svorně také byli hodnotnými cenami odměněni. Největší odměnou však pro ně byly jistě spokojené a šťastné
tváře hlásenských, ale i přespolních hostů tohoto výjimečného večera.
Jan Lata

Hasiči
Čtrnáctého června jsme pořádali závod v disciplínách TFA, který byl
zařazen také do postupových soutěží Pardubického kraje a je závodem Moravské ligy TFA. Naši závodníci se umístili skvěle - Král Zdeněk 1. místo, Břenek Martin 3. místo a Břenek Tomáš 15. místo.
V jarních měsících naše jednotka JPO III zasahovala u tří lesních požárů. V malém rozsahu se jednalo o požár lesa v Hartmanicích, a poté následovaly dva náročné zásahy v Malém Tresném a ve
Věstínku, kde byl vyhlášen 3. stupeň požáru. Všechny požáry vznikly po pálení klestí v lese. Další zásah proběhl v červnu v obci Hlásnice, kde bylo zapotřebí vytáhnout zapadlou dodávku z příkopu.

Červen aneb měsíc myslivosti
Momentálně se v
přírodě můžete setkat s mláďaty, která
zvěř kladla v měsíci
květnu. Rozená mláďata spárkaté zvěře
nemají po určitou
dobu pach, což je
jejich obranný systém před predátory.
Cestu k mláděti najde pouze matka. V
případě, že naleznete
schoulené mládě v
trávě, nesahejte na něj. Toto mládě není v nebezpečí, matka ho
tam jen odložila a pohybuje se někde v okolí. Naším hlavním úkolem je nyní chránit mláďata před sečením, neboť v tomto období
dochází k intenzivnímu sklízení jetelových i lučních porostů. Právě
při těchto úkonech dochází k největším škodám na zvěři. Je mnoho
metod, jak mláďata chránit, ovšem záleží na jejich efektivitě a finančních aspektech. V posledních letech je nejefektivnější metodou vyhledávání mláďat pomocí dronů s termokamerami. Bohužel
pořizovací cena tohoto zařízení je kolem 100 000 Kč. V našem spolku se snažíme louky před sečením fyzicky projít a mláďata vynést
pryč. Letos jsme se nově rozhodli pro aplikaci pachových ohradníků
ve formě sprejů. Aplikace probíhá 4-5 dnů před sečí, kdy se daná
lokalita zapachuje tam, kde je předpokládaný výskyt mláďat. Matka
cítí z pachu nebezpečí a mládě odvede do krytu mimo louku. Tato
metoda je finančně příznivá a z praxe jiných mysliveckých spolků i
velice spolehlivá.

Začátkem května bylo pro nás velmi důležitou a hlavně radostnou událostí předání nového zásahového vozidla firmou THT
Polička. Jedná se o dodávku Ford Tranzit s nejnutnější výbavou pro
evakuaci obyvatel a přepravu družstva k mimořádným událostem.
Jde o první nové vozidlo, které hasiči v Trpíně získali. Tento dopravní automobil byl pořízen za podpory IROP, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a MAS Poličsko. Dotace činila 95 % z celkové pořizovací hodnoty. Chceme poděkovat obci Trpín za uskutečnění tohoto náročného projektu.

Za SDH Trpín Pavel Břenek

Kuchařské klání na Hlásnici

Z činnosti MS: v měsíci květnu proběhla výsadba ovocných
dřevin v lokalitě u Kamene směrem k obci Hlásnice. Vysazené dřeviny byly opatřeny mechanickými zábranami proti poškození od
zvěře.
Za MS Trpín – Hartmanice Jan Heger
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TFA Trpín 2020
V neděli 14. června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Trpíně již
pátý ročník závodu TFA. Během krásně prosluněného rána se zapsalo téměř 60 závodníků ze šesti krajů, jeden závodník k nám dorazil dokonce až ze Slovenska. Závodu se zúčastnilo 12 dívek a žen.
Věkové rozpětí zúčastněných mužů bylo široké, od 17 do 50 let.
Proto jsou muži rozděleni do dvou kategorií - do 35 let a nad 35 let.
Závod začal po desáté hodině ranní. Nejprve si závodníci
prošli trať, kde si mohli vyzkoušet jednotlivé disciplíny nanečisto,
např. překulit pneumatiku nebo poponést osmdesátikilogramovou
figurínu Vildu. Dále je na trati čekalo roztažení dvou proudů „B“ na
vzdálenost čtyřicet metrů, 80 úderů desetikilovým kladivem na
hammerboxu, přenesení dvou dvacetikilových barelů na vzdálenost třiceti metrů, smotání dvou hadic B a uložení hadic do boxu,
dvoumetrová bariéra a nakonec vytažení dvacetikilogramového
závaží do prvního patra. Dívky a ženy mají trať o něco jednodušší.
Jako první startovaly ženy. S nejlepším časem doběhla Tereza Tmejová ze SDH Chotěnov. Skoro domácí závodnice Pavlína Vaverková ze Svojanova doběhla šestá. Po odběhnutí poslední závodnice z kategorie žen se mohli na startovní čáru připravovat muži.
Naši závodníci startovali v pořadí: prvním závodníkem byl Martin
Břenek, čtvrtým Tomáš Břenek a desátým Zdeněk Král. Po odběh-

nutí několika prvních závodníků mužské kategorie nám přestalo
přát počasí. Zatáhlo se, zahřmělo a zpustily se kroupy následované
prudkým lijákem, proto musel být závod přibližně na půl hodiny
přerušen. Po této neplánované přestávce závod pokračoval již bez
přerušení do téměř páté hodiny, kdy bylo vyhlášeno pořadí závodníků v jednotlivých kategoriích. Nakonec v kategorii mužů do 35 let
se na 1. místě umístil Zdeněk Král, 3. místo obsadil Martin Břenek a
15. místo Tomáš Břenek. Pro úplnost ještě doplním, že na 1. místě
v kategorii muži nad 35 let byl Tomáš Máca ze SDH Brno-Slatina.
Děkujeme všem sponzorům a dobrovolným hasičům, kteří
nám s organizací závodu pomáhali.
Magda Králová

by bylo jednou z největších staveb, která se na území naší obce kdy
budovala. Nejen svým rozsa hem, ale i finančně. Toto významné
dílo, které bude sloužit ke zlepšování životního prostředí a komfortu občanů se dotkne nás všech. Pokud by se tento záměr nerealizoval, znamenalo by to pro každého vlastníka nemovitosti pořídit si
vlastní zařízení na čištění odpadních vod.
Překážky, které budou tuto akci provázet, nebudou jistě
malé. Vesnice bude rozkopaná, provoz po místních komunikacích
částečně omezen a zvýší se výdajové zatížení rozpočtu obce. Jsou
to bolesti, kterými musela projít každá obec realizující takovou
akci. Zkušenosti jiných jsou pro nás výhodou jak se co nejlépe s
těmito nástrahami vypořádat.
Po dokončení stavby nastane zákonná povinnost se k této
kanalizaci připojit. Pokud se vlastník nemovitosti rozhodne nepřipojit, bude jeho povinností dokládat pravidelný odvoz fekálním
vozem. Což představuje finančně náročnější variantu než jednorázové vybudování přípojky.
Pokud by nedošlo k realizaci oddílné kanalizace s čistírnou
odpadních vod, je obec rozhodnuta poskytovat finanční příspěvek
každému vlastníkovi nemovitosti. Výše příspěvku by se odvíjela od
zájmu občanů a finančních možností obce.
Varianty kořenové čistírny, jezírek nebo štěrkových filtrů na
páteřní kanalizaci jsme z uvažovaného výběru vyřadili pro nejednoznačnou funkčnost a mnoho otazníků kam s usazeným kalem po
zanesení takovýchto technologií. Vybrali jsme k výběru 2 varianty:
individuální řešení a páteřní síť zakončenou mechanickou ČOV.
Obě z variant mají značné množství výhod i nevýhod. Není jednoznačně výhodnější řešení, spíše je nutné vybrat menší zlo. Oproti
dosavadní praxi, kdy se mohlo vyvážet na pole se v obou případech
bude jednat o zásah do zažitého systému. S výhledem do budoucnosti je však nutné jednu z variant zvolit a zrealizovat.
Josef Štaud

Řešení odpadních vod v obci Trpín a Hlásnice
Obce a stát by měly od ledna 2021 kontrolovat nakládání s odpadními vodami u rodinných domů. Místo na pole se budou muset
odpady vozit do čistíren odpadních vod (ČOV). Vyplývá to z novely
vodního zákona. Kapacita čistíren ale mnohde nebude stačit. V
našem případě máme zajištěnu možnost vývozu na ČOV Polička a
ČOV Březová nad Svitavou. Majitelé nemovitostí budou muset
předkládat na požádání potvrzení o vývozu jímek. Plnění nařízení
vycházejících z novely by měly kontrolovat odbory životního prostředí a inspekce životního prostředí. Lidem i firmám budou hrozit
sankce. Stát chce zajistit, aby domácnosti co nejméně znečišťovaly
spodní vody. Norma má mít preventivní charakter, stejně jako kontroly topenišť v domácnostech. Na základě těchto faktů se obec
rozhodla zpracovat Variantní studii odkanalizování, aby zjistila
možnosti řešení čištění odpadních vod. Níže Vás blíže seznámíme s
možnostmi pro naši obec.
V současné době má obec v platném Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací variantu vybudování nové oddílné kanalizace s
vlastní čistírnou odpadních vod. Stejné řešení je i v Územním plánu. Pokud bychom se rozhodli pro jiné řešení, je nutné oba dokumenty změnit na vybranou variantu. V případě, že bychom postupovali dle platných dokumentů, můžeme zahájit práce na projektové dokumentaci.
Nyní se v obci nenachází žádná kanalizace, která by odváděla odpadní či dešťové vody. Z tohoto důvodu jsme udělali krok
směrem vpřed a zpracovali Variantní studii, kterou Vám občanům
budeme prezentovat. S termínem prezentace budete seznámeni
včas. Po představení možností čištění odpadních vod v obci obdrží
každý občan dotazník. Na základě vyhodnocení dotazníku se obec
rozhodne pro způsob likvidace odpadních vod v obci.
Vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
3

Centrální ČOV
Trpín
Předběžné investiční náklady:

45 482 800 Kč bez DPH (odpovídá 121 300 Kč na 1 EO*)

Maximální dotační podpora:

32 940 000 Kč bez DPH (odpovídá 90 000 Kč na 1 EO*)

Předběžná výše stočného:

50 až 90** Kč/m3 s DPH (odpovídá 1 500 až 3 150 Kč na 1 EO* za rok)

Hlásnice
Předběžné investiční náklady:

13 087 100 Kč bez DPH (odpovídá 211 080 Kč na EO*)

Maximální dotační podpora:

5 580 000 Kč bez DPH (odpovídá 90 000 Kč na 1 EO*)

Předběžná výše stočného:

100 až 120 Kč/m3 s DPH (odpovídá 3 300 až 4 200 Kč na 1 EO* za rok)

ČOV pro 400 EO – Zodpovědnost obce
Výhody

Nevýhody

Bez starostí pro občany „spláchnu a zaplatím“.

Nutnost vybudování páteřní sítě – stavební zásah
do komunikací, pozemků.

Splňuje aktuální plán rozvoje vodovodů a kanalizací
a územní plán obce.

Nutnost zřízení přípojek nemovitostí na vlastní náklady majitelů.

Možnost dotací až 70 %.

Vysoké pořizovací a provozní náklady.

Provoz pouze 1 technologické jednotky.

Odvádění vody namísto zásaku.

Splňuje nejpřísnější limity.

Nutnost vytvářet fond obnovy pro budoucí opravy.

Nevyžaduje velkou plochu.

Minimální výše stočného se řídí předpisem.
Špatně se vyrovnává s nátokem dešťových vod a
vod z jarního tání.

*EO – Ekvivalentní obyvatel – osoba v domácnosti
** nižší cena dle tabulek Ministerstva zemědělství, vyšší odhadovaná jako reálně maximální v čase

4

Individuální řešení
Septik + filtr/Domovní ČOV
Předběžné investiční náklady:

70 000 – 90 000 Kč bez DPH na jednu nemovitost

Maximální dotační podpora:

0

Předběžná výše stočného:

cca. 55 Kč/m3 s DPH (odpovídá 1 650 Kč na 1 EO* za rok)

Domácí septik s filtrem – Zodpovědnost na majiteli nemovitosti
Výhody

Nevýhody

Jednoduchý provoz.

Péče o zařízení a technologii.

Relativní nezávislost na provozovateli ČOV.

Nutno projednat vypouštění vyčištěných odpadních
vod s vodoprávním úřadem a se správcem povodí.

V majetku a zodpovědnosti majitele nemovitosti.

2 x ročně odběr vzorků, zda zařízení správně funguje.

Nižší pořizovací náklady.

Vývoz a likvidace kalu min. 1 x ročně na ČOV (kam
s ním ?).
U domácí ČOV speciální režim pro vypouštěné odpadní vody (nesmí savo, tuky, …).
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přivítání čertů, kdy jsme s dětmi nacvičili pásmo básniček, písniček
a také si zatančili čertí taneček. Děti byly odměněny a potěšeny
nadílkou obecní i školkovou. Po celou adventní dobu jsme se seznamovali se zvyky a symboly Vánoc, trénovali a poslouchali jsme
koledy, tvořili výzdobu a vyrobili přáníčka pro své nejbližší i sponzory. I díky nim našly děti pod stromečkem kromě didaktických her a
pomůcek také nové hračky a dětskou kuchyňku, ze které měly největší radost. Zbylý vánoční čas, který děti ve školce prožily, byl tak
naplněn radostí a krásnou atmosférou.
V novém roce nás už čekalo karnevalové veselí. Jako mávnutím kouzelného proutku se tak děti proměnily v princezny, piráty,
víly, kočičky a další postavičky. V několika disciplínách si vysoutěžily
drobné odměny, nechyběly tanečky ani závěrečná promenáda.
V tomto i dalším měsíci jsme se také konečně dočkali sněhové nadílky, kterou jsme si užívali koulovačkami, stavěním sněhuláků, bobováním, i vycházkami přírodou, kde to někdy opravdu vypadalo jako v pohádce.

Ohlédnutí za školním rokem v naší školičce

I tento školní rok začal jako obvykle přivítáním nových dětí v naší
mateřské škole. Po seznámení s personálem a prostředím školky je
čekali kamarádi, kteří se zároveň stali jejich opatrovníky a průvodci
při seznamování s chodem a pravidly naší školičky. Na všechny děti
čekalo překvapení, a to jak ve školce, tak v altánku na hřišti. Ve
spolupráci se zřizovatelem se o prázdninách podařila uskutečnit
renovace chodby a šatny dětí. Do altánku byly zakoupeny nové
hračky, odrážedla, koloběžky i traktory. Hry a čas strávený na zahradě se tak pro děti stal ještě zábavnějším.
Na podzim jsme začali pravidelně navštěvovat místní
knihovnu, kde si děti prohlížejí a půjčují knihy a společně s rodiči
pak zažívají nová dobrodružství s oblíbenými hrdiny. Touto cestou
bychom tak chtěli poděkovat paní Kolářové, která nás vždy mile
přivítá, přečte dětem pohádku a nikdy nezapomene na sladkou
tečku, kterou má pro nás vždy přichystanou. V říjnu nás čekalo
dobrodružství s hasiči ze záchranného sboru v Poličce, kdy jsme se
připravovali na nebezpečí vzniklé požárem. Naučili jsme se, jak
požár ohlásit i jak správně postupovat v případě evakuace. Fingovaný požár v kuchyni naštěstí dopadl dobře, vše bylo rychle uhašeno, a tak byla zachráněna paní kuchařka a s ní i naše výtečné obědy. Několikrát nás také navštívilo divadélko JOJO, u kterého se vždy
zasmějeme.

Koncem února jsme navštívili ZŠ v Olešnici, nejmladší děti si
pohrály v družině a předškoláci si vyzkoušeli, jaké to je být žákem
1.A. S příchodem jara přišla nečekaná zpráva o šíření koronaviru, a
tak byla 17. března na doporučení vlády a po dohodě se zřizovatelem uzavřena i naše mateřská škola. Díky tomu jsme letos přišli o
spoustu připravovaných akcí jako například divadla, dílničky, besídku, lekce plavání a nakonec i školní výlet. I když jsme se na všechen
ten čas těšili, nesmutníme, protože pevně věříme, že si v novém
školním roce vše vynahradíme. Naopak nyní jsme rádi, že jsme se
ve zdraví opět shledali a užíváme si společných chvil, i když za určitých opatření a pravidel. Počasí nám zatím přálo, a tak můžeme
trávit spoustu času na hřišti, kde jsme prvního června společně
oslavili Den dětí. Jako každý rok i letos nás čeká rozloučení s předškoláky. Tentokrát se budeme loučit s Aničkou Štaudovou a Marečkem Cinou z Trpína, Patričkem Jamborem z Olešnice a Liduškou
Valáškovou z Hlásnice. Do nové životní etapy jim přejeme hodně
štěstí, nových kamarádů, hodné paní učitelky a spoustu jedniček.
Na konec bychom rády poděkovaly rodičům za jejich přístup a spolupráci, všem přejeme krásné letní dny a v září se těšíme na viděnou.
Světlana Ondrová, učitelka MŠ

Celý měsíc prosinec byl pro nás určitě tím nejkrásnějším v
roce. Přípravy a těšení se na vánoční svátky zpříjemnily přípravy na
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kromě kritického úseku přechodu potoka před Hradiskem je vhodná i pro
zkušené MTB cyklisty.

Tipy na letní výlety okolo Trpína a Hlásnice
Hlásnice – Hrad Svojanov - St. Svojanov – (Majdalenka) – Hlásnice
Z Hlásnice se po modré vydáme Kostelní cestou do Svojanova. Nad
lesem se nám nabídne krásný výhled na hrad a pak už hurá skalnatou pěšinou dolů. Při prudkém sestupu se můžeme zastavit a odpočinout si na Svatojanských skalách. Modré značení nás přivede ke
kostelu sv. Petra a Pavla. Kameny vyčnívající z fasády prý zaručeně
značí, kam při potopách dosahovala voda vylitá z řeky Křetínky… U
kostela se otevírá krásný výhled na Městečko (Svojanov). Pokračujeme po modré a u penzionu Palla se napojíme na zelenou turistickou stezku, po které vystoupáme až pod hrad. K hradu ale nepůjdeme, ještě v lese se u rozcestníku dáme doprava a po zelené naučné stezce Svojanovsko dojdeme na vyhlídku U Božích muk. Na
lavičce si odpočineme, jak dlouho chceme (je to opravdu pěkné
místo), a loukami sejdeme do Starého Svojanova ke starobylému
kostelíku sv. Mikuláše s úchvatnými nástěnnými malbami z doby
Karla IV. Prohlídku interiéru s výkladem lze objednat na tel.: 731
612 078. Naučná stezka pokračuje po silnici na Předměstí. Tady se
od ní ale odpojíme, křižovatkou projdeme rovně směrem na Hlásnici. Ještě před lesem, naproti bývalému Jedličkovu mlýnu, můžeme
ze silnice odbočit doleva. Nezpevněná cesta vede krajem lesa až k
poutnímu místu Majdalenka, zřícenině kostela sv. Maří Magdaleny.
O tomto magickém místě již bylo napsáno mnoho. Mezi poli vystoupáme až do Hlásnice.
Pokud hned zkraje, ještě na Předměstí, zjistíme, že se přes cestu
vrací z pastvy Graciasův dobytek, do Hlásnice dojdeme raději po
asfaltce a na Majdalenku se vydáme až odtud.

Hlásnice – Hartmanice – Svojanov – Hlásnice
Z Hlásnice se vydáme po modré přes Vrch(h)oru ke Kameni – památníku obrany Čech proti Turkům (také Švédské šance). Prohlédneme si zbytky záseků z válečných dob a Horním lesem pokračujeme kolem hájenky do Hartmanic. Ve vesnici se napojíme na zelenou turistickou stezku vedoucí kolem Penzionu Na Vysočině nahoru na kopec a pak tzv. Babkami sestoupíme do Svojanova. Projdeme nejdříve chatovou oblastí, přes Křetínku přejdeme do Městečka
a od Penzionu Palla už pokračujeme po modré. Povede nás kolem
kostela sv. Petra a Pavla a pak skalnatou pěšinkou nad hřbitov.
Nahoře na kopci se po vydýchání nabažíme pohledem na hrad a po
Kostelní cestě pohodlně dojdeme do Hlásnice.
Trasa měří 8 km. Je vhodná spíše pro pěší, svahy nad Svojanovem jsou na
kole nesjízdné.

Trpín/Hlásnice – Nyklovice – Horní les – Rovečné – Velké Tresné Trpín/Hlásnice
Z Trpína po asfaltce nebo z Hlásnice po modré se vydáme ke Kameni (Švédským šancím). Kousek před záseky ze 17. století protíná
silnici modrá turistická stezka. Vydáme se po ní západním směrem
k Nyklovicím. Nezpevněná cesta vede údolím zvaným Kamence,
kde se měla podle legendy nacházet stejnojmenná ves vypálená
švédskými tlupami během třicetileté války. Zbyla nám po ní místní
pojmenování Na Zabitejch, Zámeček, Krčmovy sklepy a někteří tvrdí, že ví, kde bylo vidět zbytky stavení nebo se při pastvě propadávaly krávy…. Pokud se nezdržíme sbíráním hub, zanedlouho dojdeme do Nyklovic. Modré značení nás provede vesnicí až do Horního
lesa. Výšlap na rozhlednu rozhodně stojí za to, ale pozor, ochoz se
nachází ve výšce 38 metrů! Po přestávce se pod rozhlednou napojíme na červenou turistickou stezku a pokračujeme přes osadu Dudkovice do Rovečného a dál přes kopec do Velkého Tresného. Kdo
jste nevěděli, že Velké Tresné má v hasičské zbrojnici vlastní muzeum a galerii, můžete ho po dohodě na tel. 605 151 821 navštívit.
Do Trpína se dostaneme po silnici, do Hlásnice pak polní cestou
nad údolím zvaném Žleby, kolem Krušinova křížku.

Trasa měří asi 13 km. Kvůli skalnatým svahům nad Svojanovem a kamenité
cestě pod hradem je vhodná spíše pro pěší. Dobrodružní cyklisté by se odradit nenechali.

Trpín – Kněževes – Hradisko u Kněževse – Dolní Lhota – Trpín
Do Kněževse dojdeme po silnici. Komu by se to zdálo nudné, může
se vydat Bučím. Na návsi se napojíme na zelené turistické značení,
které na konci dědiny přechází do stejnobarevné naučné stezky
Svojanovsko. Cesta lesem je pohodlná, ale při přechodu nad přítokem Kavinského potoka zapojíte i paže. Polohu dřívějšího Hradiska,
na kterém dle legendy porodila královna Kunhuta syna Záviši z
Falknštejna, lze rozpoznat už jen podle terénních výstupů. Po stezce sestoupíme až k Dolní Lhotě. Na kraji lesa se otevře malá
„křižovatka“ cest s informační tabulí.
Lze se odtud rychle dostat zpátky do Trpína, ale cesta nad přítokem
potoka je zpočátku zarostlá a těžce prostupná, je nutné ji kousek
nadejít lesem. Pokud se nenecháme odradit, jsme za chviličku doma. Po výstupu z lesa v Horách uvidíme po levé straně křížek rodiny Tichých. Zpevněná cesta nad ním vede k zemědělskému družstvu.
Delší a pohodlnější varianta nás povede po naučné stezce do Dolní
Lhoty a pak po silnici na Předměstí. U autobusové zastávky stezku
opustíme, vydáme se doleva a následně opět doleva. Na konci zástavby pokračujeme polní cestou a pod elektrickým vedením vystoupáme až k místu zvané Letadlo podle letounu MIG 15, který
zde havaroval v roce 1961. Na kopci se napojíme na zpevněnou
cestu k zemědělskému družstvu.

Trasa z Trpína je dlouhá 15,5 km, z Hlásnice 16,5 km. Je vhodná i pro MTB
cyklisty.

Trpín – Velké Tresné – Olešnice – Trpín
Do Velkého Tresného dojdeme po silnici. Po červené turistické
stezce se vydáme doleva nad ves Na Štěrky a pokocháme se výhledy. Značení nás dále povede lesem a kolem chatové osady až ke
stavebninám v Olešnici. Pokračujeme ulicí Moravská strana a přes
náměstí, kde lze koupit zmrzlinu i pivo, až ke koupališti. Zde se napojíme na zelené značení. Můžeme po něm dojít na rozcestí k Veselce a po silnici ke Kněževsi, nebo se pod zemědělským družstvem
odpojíme první odbočkou doleva a po nedávno položené asfaltové
cestě dojdeme k Božím mukám (mělo by být odsud vidět na Boží
muka trpínská i ústupská). V obou případech to bude už kousek k
polní spojovačce, která nás dovede na rozcestí mezi Kněževsem a
Trpínem.

Trasa měří 14-15 km, podle toho, kudy se z Olešnice vydáme. Je vhodná i
První varianta měří asi 6 km, je vhodná pro pěší. Druhá je o 3 km delší a pro cyklisty.
Veronika Tichá
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Den farnosti - pozvánka na společnou oslavu
V letošním roce slaví pan farář Josef Matras hned několik jubilejí - 15 let působení v naší farnosti, 25 let kněžství a 50. narozeniny. Při
této příležitosti všechny srdečně zveme na společnou oslavu s názvem - Den pro farnost - která se uskuteční v neděli 13. září 2020 v
Bystrém.
Program:
10:00 - 12:00 Slavnostní mše svatá v bysterském kostele.
12:00 - 13:30 Možnost oběda v jídelně ZŠ Bystré (cena 100 Kč).
12:00 - 14:00 Komentovaná prohlídka kostela.
Pokračování programu na hasičské zahradě - vstup volný, občerstvení zajištěno.
14:00 - 15:30 Koncert skupiny Good Work.
15:30 - 17:00 Pásmo farní mládeže.
17:00 - 20:00 Koncert skupiny Starci na chmelu.
Bližší info poskytne Anna Štaudová (tel: 605 961 794), obědy lze zamluvit do 31. 8. 2020.

4. července

sobota

Dětský den

10. července

pátek

Hasičská zábava

17. července

pátek

Ochotnické divadlo z Víru

24. července

pátek

Myslivecká zábava

25. července

sobota

Volejbalový turnaj

15. srpna

sobota

Zábava ČČK

21. srpna

pátek

SK Torpédo zábava

29. srpna

sobota

Zakončení prázdnin

13. září

neděle

Den farnosti

Jubilanti

Úmrtí

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

Báčová Blažena
Čest její památce.

Svojanovský František
Štaudová Ludmila
Tocháčková Božena
Štěpánek Jaroslav
Křížová Ludmila
Jaška Miroslav

Společenská kronika

Kalendář akcí:

Srdečně blahopřejeme.

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)
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