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Vážení spoluobčané,
vítám vás u podzimního čísla našeho zpravodaje. Máme za sebou
příjemné léto, které nám dopřálo nejenom slunce, ale oproti předešlým rokům i dostatek deště. Prázdninové kulturní a společenské
akce proběhly bez větších omezení, pouze zakončení prázdnin jsme
museli zrušit vzhledem k výskytu koronaviru v obci a v obavě před
jeho možným rozšířením. Situace se dále vyvíjí a je zřejmé, že s
touto nákazou se budeme potýkat i v následujícím období. Roušky,
které jsme s velikou úlevou odkládali s příchodem léta, jsou tedy
opět povinností a běžnou součástí našich životů.
V obecním lese v Hlásnici byla dokončena těžba kůrovcem
napadeného smrkového porostu. Bylo vytěženo celkem 1 000 m 3
dřeva, které bylo následně odprodáno. Dřevo z Hlásnice bude sloužit nejenom k topení pro obyvatele Hlásnice a Trpína, ale dostane
se i k dalšímu zpracování, a to mimo jiné do Číny nebo jako sloupy
foto: Obnova vodovodního řádu v Hlásnici
elektrického vedení do Gruzie. Výnos z prodeje dřeva bude primárV Trpíně proběhly práce na opravě zvonice u kostela sv.
ně určen pro úklid, výstavbu oplocenek a výsadbu nového lesa. V Václava. Bude následovat úprava přilehlého prostranství a rozšíření
závěru léta se bohužel začaly objevovat další suché stromy, a tak je možnosti parkování. Jsme velice rádi, že farnost za přispění obce
velice pravděpodobné, že postup kůrovce bude pokračovat.
zrealizovala již několikátou etapu opravy této naší dominanty.
Vstupujeme do fáze rozhodnutí, jak nakládat do budoucna s
našimi odpadními vodami. Byli jste seznámeni s výsledky studie,
která porovnávala jednotlivé varianty odkanalizování, případně
individuální řešení. Se začátkem roku 2021 začne platit zákonná
povinnost pro majitele nemovitostí dokládat, jak nakládají s odpadní vodou z domácností. Zároveň potřebujeme znát směr vývoje i
pro plánované obecní investiční akce. Pro opravu komunikací a
výstavbu chodníků potřebujeme vědět, zda nás čekají výkopy pro
páteřní síť či nikoliv. Ke zjištění vašich názorů bude sloužit dotazník,
který bude obsahovat dvě jednoduché možnosti: 1. budete si řešit
systém odpadních vod samostatně; 2. připojíte se k plošnému
obecnímu řešení. Na základě názoru většiny potom budeme dále
postupovat. Dotazník je přiložen ve zpravodaji, případně k vyzvednutí na obecním úřadě. Tam jej vyplněný můžete také odevzdat
foto: Obecní les v Hlásnici po těžbě
osobně nebo do poštovní schránky v termínu do 10. 10. 2020. DoV Hlásnici probíhá rovněž výměna hlavního vodovodního tazník bude vždy jeden na jednu nemovitost a vyplní jej majitel
řádu. Práce na levém rameni jsou již u konce a probíhá napojování nemovitosti. Chtěl bych vás vyzvat k uvážlivosti a odpovědnému
jednotlivých nemovitostí. Bude následovat část pravého ramene. přístupu, abychom mohli rozhodnout na základě co největšího
Máme v plánu tuto fázi zvládnout ještě v tomto roce. Plánovaný množství vašich názorů.
souběh s opravou koryta potoka se nezdařil, protože Lesy ČR, jakožto investor opravy potoka, stále nevysoutěžily zhotovitele stavby. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na této realizaci podílejí, a
také obyvatelům Hlásnice za trpělivost při výpadcích v dodávkách
vody během realizace.

Přeji vám příjemné prožití podzimu!
Josef Štaud, starosta
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přihlášení do nižší soutěže BHL. S tímto návrhem přišel náš tým za
vedením BHL a naše stanovisko bylo akceptováno. Za to chci vedení BHL poděkovat. V nižší soutěži bude celkem 11 týmů a soutěž
začíná již 26. 9. Budeme rádi, když nás přijedete kdykoliv podpořit!
Všichni doufáme, že se sezona odehraje bez problémů, bez
přerušení a s konečným vítězem, jako tomu bylo v předchozích
ročnících.
Děkujeme všem za podporu a nadále budeme podporovat
kulturní a sportovní dění v obci.
Tomáš Prudký

Vírští ochotníci v Trpíně

TáTa Kemp 2020

I v letošním roce k nám zavítal divadelní spolek Vířina z nedalekého
Víru s nacvičenou novou inscenací. Tentokrát nám představili hru
„Vše pro firmu aneb Otec svého syna“ od autora Karla Poláčka.
Představení to bylo opět velice povedené, a tak jsme mohli společně prožít velice příjemný letní večer.
Josef Štaud

Volejbalový turnaj
V letošním ročníku TáTa kempu jsme se dostali opět dále od domova. Nasedli jsme na vlak v Letovicích a doputovali až do malebné
vesničky Dědov v podhůří Adršpašských skal. Naší základnou se
stala roubenka z 19. století s kachlovou pecí, studnou a suchým
záchodem na dvoře. Společně s dětmi jsme zažili spoustu příjemných a dobrodružných chvil.
Josef Štaud

Den farnosti
V neděli 13. září 2020 oslavil pan farář Josef Matras 50. narozeniny,
25 let kněžství a 15 let působení v naší farnosti. Z důvodu nejisté
epidemiologické situace byl bohatý program omezen na slavnostní
mši ve farním kostele s následným koncertem skupiny Good Work
na hasičské zahradě.
V zástupu gratulantů nechyběli ani představitelé jednotlivých obcí farnosti a dobrovolní hasiči. Trpínští mimo darů společných věnovali i dort v podobě farního kostela z dílny Ivčiny dortíky.

Letošní ročník tradičního volejbalového turnaje proběhl opět v
termínu „Majdalenkového“ víkendu. Tento rok jsme se rozhodli
odehrát všechny zápasy systémem každý s každým na jednom hřišti za školou. Turnaje se zúčastnila pro všechny již známá družstva.
Vítězem se pro letošní rok stala Skalice nad Svitavou před Trpínem
B a smíšeným družstvem Hartmanic a Skalice.
Josef Štaud

HC Torpédo Trpín
Zdravím všechny čtenáře zpravodaje i v této nelehké době. Na
úvod článku zhodnotíme minulou hokejovou sezonu. Ta byla, jako
vše, poznamenaná pandemií COVID-19. Sezona byla ukončena na
základě vládních opatření bez vítěze. Účinkování v soutěži EXTRALIGY BHL před náhlým ukončením nebylo ze strany našeho týmu
nijak valné. V základní části jsme skončili na 6. místě z osmi týmů,
když jsme vypadli v prvním kole play-off hned na úvod. V následné
baráži jsme zvládli důležitá utkání s Lískem a měli jsme zaručenou
účast v EXTRALIZE i v následujícím roce. Bohužel z týmu odešly výrazné opory, a proto vedení klubu, v bouřlivé diskuzi, rozhodlo o

František Vaverka
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V sobotu 12. září se za hojné účasti dobrovolníků uskutečnila brigáda na demontáž lešení kolem zvonice trpínského kostela. Firma
pana Princla z Nedvězího dokončila opravu, která zahrnovala nejen
výškové práce při kompletním očištění a nátěru věžičky, šindelové
střechy a podsebití, ale také opravu fasády, nátěr oken a renovaci
vstupních vrat. Touto třešinkou na pomyslném dortu byly zakončeny několik let trvající opravy dominanty naší obce. Díky úzké spolupráci obce a farnosti se tak podařilo zvelebit jak stavbu kostela a
zvonice, tak prostor hřbitova a blízkého okolí. Je na místě poděkovat všem, kdo se do oprav zapojili. Věřím, že se z výsledku našeho
společného snažení budeme těšit mnoho dalších let.
Anna Štaudová

zákazníkovi i dodavateli a souběžně snaze o globální udržitelnost.
Také proto, že jsem byla zvědavá. Po půl roce spolupráce jsem stále nadšená z toho, jak to funguje, a spokojená s kvalitou nabízeného zboží. Naše rodina zde nakupuje na celý týden. A máme dobrý
pocit, že podporujeme menší firmy, které to v této době velmi potřebují.
Jak to funguje
Nakupování se realizuje na internetu. Výběr zboží i platba probíhá
na stránkách Scuk.cz. Objednávka skupiny se uzavírá v neděli. Jednotliví farmáři objednávky potvrdí a dodají zboží na Scuk sklad. V
úterý ráno, to je náš výdejní den, je zboží předáno dopravci. Během
dopoledne přijíždí do Velkého Tresného chladicí dodávka s přepravkami. Zboží převezmu, zkontroluji a rozděluji do jednotlivých
nákupů. Dávám pozor, jestli se něco nepoškodilo během přepravy,
jestli něco nechybí. Všechny nedostatky nahlásím, aby zákazník
dostal všechno, co si objednal, a v dobré kvalitě. Připravené nákupy vydávám navečer v Muzeu Velké Tresné (v budově hasičské
zbrojnice).
Nákupní síť se každým týdnem rozrůstá o nové skupiny. V
našem okolí je v okruhu 30 km dalších 11 nákupních skupin. Mění
se i počet dodavatelů, od kterých máme možnost nakupovat. Momentálně je pro naši skupinu dostupných 145 výrobců. Sortiment
je opravdu široký. Minulý týden naše skupina přivítala jubilejního
stého člena. Honzík od sousedů by řekl: „Přijdete se taky Sčuknout?“
Vendula Petrová a Scuk.cz

Scuk Velké Tresné

Knihovna - seznam nově nakoupených knih

Oprava zvonice

Autor
Beletrie pro dospělé
Brown Sandra
Ciprová Oldřiška
Clarke Lucy
Černá Jaroslava
Devátá Ivanka
Fielding Joy
Fitzgerald Francis Scott
F. Christiane
Gillerová-Brezníková Katarína
Javořická Vlasta
Javořická Vlasta
Keleová-Vasilková Taňa
Lednická Karin
Nesbo Jo
Patterson James
Paulas Jan
Peters Elizabeth
Smith Wilbur
Steel Danielle
Beletrie pro děti
Arold Marlise
Ďuríčková Mária
Goscinny, Sempé
Kratochvíl Miloš
Kratochvíl Miloš
Kratochvíl Miloš
Kratochvíl Miloš
Kratochvíl Miloš
Naučná pro dospělé
Klicperová, Kutilová
Klicperová, Kutilová

Na jaře se v našem okolí objevila výdejna Scuk. Od českých farmářů
a producentů si zde můžete koupit zeleninu, pečivo, maso, mléčné
a jiné výrobky. Budete tak vědět, že vaše rajčata, šunka či jogurt
necestovaly na váš stůl tisíce kilometrů se všemi dopady na životní
prostředí. A podpoříte tím lokální ekonomiku a malé a střední české farmáře.
Jak se říká: „Koupí zboží od malého výrobce nepřispíváte
milionáři na třetí dům, ale malé holce na baletní kroužek.“
Stačí se stát součástí naší místní nákupní skupiny na Scuk.cz,
objednat si nákup a vyzvednout si ho kterékoliv úterý navečer v
Muzeu Velké Tresné.
Scuk je postaven na konceptu sousedských komunit – nákupních skupin, které vytvářejí hromadné objednávky online, a tím
snižují náklady na dopravu, pohonné hmoty a dopad na životní
prostředí.
Naši místní skupinu jsem založila já - Vendula Petrová - ve
Velkém Tresném. Projekt mě zaujal svým osobním přístupem k
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Název knihy
Špinavá hra
Láska a majestát
Modrá
Perchta z Rožmberka
Džungle v kuchyni
Na špatném místě
Velký Gatsby
My děti ze stanice ZOO
Kroky v dešti
Na scestí
Skryté drahokamy
Slib
Šikmý kostel
Přízrak
Druhé líbánky
Strach na vsi
Sběratel duší
Král králů
V hlavní roli
Zmatek kolem Samiry
Zlatá přadlena
Mikulášovy průšvihy
Pachatelé dobrých skutků. Puntíkáři
Pachatelé dobrých skutků. Duchaři
Pachatelé dobrých skutků. Kouzláci
Pachatelé dobrých skutků. Bouráci
Pachatelé dobrých skutků. Klofáci
Islámskému státu na dostřel II
Ve válce

Milena Kolářová

Účetní kniha chudinské pokladny obce Trpína 1902–1944 (výběr ze zápisů)
Na počátku 20. století se obce podle zákona musely postarat o své
chudé, tj. o ty, kdo nemají prostředky k nutné obživě, ani rodiče
nebo děti, kteří by byli povinni je podporovat, a zároveň mají v obci
tzv. domovské právo. To bylo možné získat narozením, přiženěním
se či ho obec udělovala po nepřetržitém desetiletém pobytu žadatele na základě žádosti jeho vlastní nebo dosavadní domovské obce, ve které se již nezdržoval. Povinnost se vztahovala na nutnou
výživu a zaopatření v nemoci, u dětí též na jejich vychování. V případech okamžité nouze nebo onemocnění byla obec povinna poskytnout podporu i nepříslušníkům a zpětně mohla náklady na domovské obci vymáhat. Pokud obecní prostředky nestačily, vypomáhal okres, popřípadě země.
Účetní kniha chudinské pokladny obce Trpína byla nalezena
u Švancarů. Je to zajímavé čtení, úsměvné i choulostivé, zde částečně anonymizováno. Může se stát příspěvkem do debat o tom, zda
byl dříve život lepší, lidé k sobě měli blíže, chovali se slušněji atd.
Uvědomme si, že pokud některý ze spoluobčanů zaplatil pokutu,
jiný ho musel udat!
Výsledky hospodaření byly schvalovány obecní radou a podepisovány starostou, peníze ukládány v záložně v Olešnici. Částky
jsou uváděny v korunách. Protože je tento příspěvek pouze výběrem ze zápisů, berte je ilustrativně-některé se opakovaly častěji,
jiné méně, udávaly se za různě dlouhá období, proto výše částek
nejsou vždy vypovídající.
Pro ilustraci uvádím základní informace o životě v obci:
Obyvatelstvo: V roce 1910 žilo v Trpíně 562 obyvatel. Počet v ná-

sledujících desetiletích stoupal, za 2. sv. války dosáhl až 600 osob. V
roce 1925 kronikář zapisuje, že obyvatelstvo se zaměstnává především zemědělstvím. Někteří též různými živnostmi a počítají se zde:
1 mlynář, 3 obchodníci, 3 hostinští, 3 řezníci, 2 kováři, 2 sedláři, 1
obuvník, 1 krejčí, 2 truhláři, více zedníků a tkalců.
Spolky:
Sbor dobrovolných hasičů. Funguje nepřetržitě od roku 1885.
Tělocvičná jednota Sokol. 1919-1941. Po válce byla znovuobnovena, ale komunisty rychle a definitivně zrušena.
Sdružení katolické mládeže (Orel). 1921–1942. Po válce měl být
sloučen se Sokolem, ale čekal jej stejný osud.
Podle pamětníků panovala v Trpíně mezi Orly a Sokoly velká nevraživost.
Hostince:
U Štaudů Na Rychtě (čp. 1). Zde pořádali cvičení, divadelní představení a taneční zábavy místní Orli. Podle kroniky byl roku 1953
hostinec zrušen.
U Macků/U Kozáků (čp. 25). Josef a Petrolína Macků v roce 1925
hospodu předali nevlastnímu synu Františku Kozákovi a jeho ženě
Anastázii. Byla zázemím trpínských Sokolů.
U Švábů (čp. 78). Fungoval zřejmě ještě celá 50. léta.
Bohužel se mi nepodařilo dohledat, kde nalévali zpočátku století
zmiňovaní Slezákovi.
Obchůdky: U Kolbabů (čp. 19), za 2. sv. války byl uzavřen; U Graciasů (čp. 26); U Zlevorů (čp. 89); ve 30. letech byl otevřen obchod
U Králů (čp. 86).

1901–1913 Součástí Rakouska-Uherska
Předmět příjmů nebo vydání
Pokuta od Poličského pivováru pro necejchování nádoby
Pokuta od obchodníka Josefa Kolbaby čp. 19 pro necejchované závaží
Podpora Františku Šauerovi nemocnému
Pokuta od Ladislava Slezáka pro přestupek – vyřezával maso z nemocné krávy
Hnanecké výlohyi za Josefa H., tesaře
Za kolek na domovský list staré H. bláznivé
Výlohy za dopravu do blázince v Praze staré H.
Pokuta od Aloise K. za prodané topole
Výtěžek ze 13 tanečních zábav od Slezáka
Podpora chudé Anně Štěpánkové
Pokuta od Františka F. pro utrhání na cti
Náhrada veř. nemocnici v Poličce za vydaný oděv pro Frant. Tušlu st. tam léčeného
Za odvezení Frant. Tušly z nemocnice z Poličky
Za povolení hudby o svadbě Ig. Štěpánka
Doplaceno za kostelní výdaje z roku 1902
Za povolení hudby v ostatcích
Za povolení hudby hasičskému plesu
Měsíční podpora na výživu starého Tušly, hrobaře (opakuje se)
Akcidenceii z prodané trávy na Panským ve Veselíkách Velkostatku Bystré (opakuje se)
Akcidence z dražby domku v Trpíně
Za povolení hudby Slezákovi v pouti, v hodech
Podpora Metoději Staňkovým na cestu do Vysokého Mýta k odvodu
Za povolení provozování divadla s loutkami, za povolení houpadel
Pokuta od p. Slezákové, hostinské v Trpíně
Pokuta od Františka K. v Trpíně za nepovolenou přístavbu při svém domku
i

Příjmy
1,80
2

Výdaje

0,60
9,78
0,99
0,30
30,30
6
26,10
2
2
1,60
3,60
2
67,70
2
2
10
2
1,95
2x2
4,17
2x1
4,80
20

Hnanecké výlohy bývaly uplatňovány pro postrk osob (doprava do domovské obce pod dozorem policie), jejichž pobyt byl v jiných obcích nežádoucí kvůli žebrání, prostituci, tuláctví apod.
Ii
Akcidence-vedlejší příležitostné příjmy úředníka.
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Na měsíční výživu a ošetřování staré vdovy Marie Č. (opakuje se, různí příjemci)
Hrobařům za vykopání hrobu Marie Č., žebračky
Za povolení taneční zábavy v hostinci u Macků (opakuje se)
Za povolení taneční zábavy v hostinci u Štaudů (opakuje se)
Podpora chudému Josefu Tichému v Hamřích (opakuje se)
Za vyhotovení rakve pro chudou Marii Č. †
Na zakoupení učebních pomůcek pro chudé žáky
Za tiskopisy k hudebnému c. k. bernímu úřadu v Poličce (opakuje se)
Na měsíční výživu a ošetřování sirotka po † Františce Raudenské (opakuje se)
Za povolení vybubnování dražby na dříví Jiřího Doubka
Podpora pro rodinu Josefa Andrlíka ve Velkém Meziříčí (opakuje se)
Za truhličku umrlčí pro cikánské dítě
Podpora vdově Andrlíkové na cestu s nemocným dítětem do Brna
Pokuty od Josefa M. a Františka V. za neoprávněné kácení stromů
Pokuta od Josefa T. za neoprávněné provozování živnosti
Odkaz po zemřelém děkanu Klementu Markrábovi iii (rok 1908)
Z dražby po zemřelém Leopoldu Gromesovi
Pokuty od Josefa G. a Josefa T. za neoprávněné přechovávání cizinců
Za přivežení Jos. Leflera, Marie Hanykové a Ignáce Andrlíka z nemocnice
Měsíční podpora pro Marii Andrlíkovou Anně Jílkové (opakuje se)
Podpora pro Jána Tichého Antonii Tiché, manželce jeho (opakuje se)
Pokuty od c. k. okr. soudu v Poličce od Jana K., Svojanov, a od H. T., Trpín
Pokuta od Josefy Švábové, hostinské
Za cestu do Petrova pro Josefa Tušlu Josefu Balcarovi
Pokuta z 8 hus od Josefa Š., z 10 hus od Marie F. pro polní pych

12
2,40
2
2
4
6
5
0,24
6
1
19,40
1,80
10,16
18
2
40
3,18
12
12
3
8
2x9,81
2
3
3,60

1914–1920 První světová válka a její doznívání
Farní kronika bysterské farnosti, zapsaná děkanem J. Hejtmánkem, udává 98 narukovaných trpínských mužů.
Předmět příjmů nebo vydání
Za zhotovení rakve pro † Marii Andrlíkovou truhláři Josefu Andrlíkovi
Podpora na byt Antonii Andrlíkové v Meziříčí (opakuje se)
Podpora pro Marii Hanykovou Anně Jílkové (opakuje se)
Za povolení taneční zábavy u Štaudů (opakuje se pouze do vypuknutí války, znovu od roku 1919)
Akcidence z prodeje trávy od velkostatku z Bystrého (prakticky každoročně)
Podpora pro Josefu Češkovou, vdovu ve Skalici (opakuje se)
Podpora na výživu Marie Tiché ve Vídni (opakuje se)
Podpora Josefu Tichému v Hamřích (opakuje se)
Pokuta od …. (různá jména, v tomto období se vyskytuje často)
Za sebrané kovové směsky školními dětmi
Podpora vdově Marii Chmelové ve Vítějevsi na byt (opakuje se)
Pokuta od c. k. okresního soudu v Poličce od …. (různá jména, opakuje se)
Pokuta od Žofie T. pro urážku cti
Pokuta od Václava M. syna za spálení boudy Frýdlové
Dosazeno na školní paušál pro chudé žáky (opakuje se)
Za dvě cesty Františku Štěpánkovi pro látky pro chudé dítky do měst. Svojanova
Odvedeno k okolkování bankovek iv
Přijato okolkovaných bankovek
Vráceno na pokladní poukázku
Zaplatil František T. pokutu za podezřívání zlodějů
Podpora pro vdovu Fr. Tichou po † Václavu Tichém (opakuje se)
Za povolení kolotoče 9. 5. 1920 od Jana Berouska z Vilémova, okr. Čáslav
Pokuta od Františky Z. za nesprávné řeči
Za povolení taneční zábavy od sdružení mládeže spol. Trpín dne 30. 5. 1920
Josefu Tichému, almužníku, na dvě knížky k pořádkové obchůzce po vsi v r. 1919 a 1920
Obecnímu pokladníku za zaplacené výlohy F. Štěpánkovi za ošetřování dítěte † Metoděje Staňka
Dar od amerických občanů pro chudé zdejší v
Příspěvek Františce Dvořákové na koupi umělé nohy (z amerického daru)
iii

Příjmy

Výdaje
8
22,50
4

2
1,38
3
10,9
10
1
10,30
55,34
29,70
20
10
11,68
8
90
50
40
15
10
8
10
6
1,10
150
1000
200

Do Trpína chodívali kněží „na výslužbu“. Klement Markráb (nar. 1842) zde působil od roku 1899. Roku 1906 se odstěhoval.
Aby bylo zamezeno převážení válkou znehodnocených peněz, nařídil první ministr financí Dr. Rašín jejich okolkování, které se provádělo v březnu 1919 také v
Poličce. Namísto rakousko-uherské koruny byla zavedena koruna československá.
V
Zřejmě se jednalo o trpínské emigranty nebo jejich potomky. Na zač. 20. století odešlo za oceán mnoho mladých lidí z chudých regionů Čech a Moravy.
Iv
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1921–1929
Předmět příjmů nebo vydání
Podpora Josefě Češkové ve Skalici (opakuje se)
Od Josefy Švábové, hostinské, za povolení taneční zábavy (opakuje se)
Od Petrolíny Mackové za povolení taneční zábavy (opakuje se)
Josefě Švábové za ošetřování sirotka – dítěte Frant. Staňkové – za půl roku
Od Jana Štauda, hostinského, za povolení taneční zábavy (opakuje se)
Od Jana Štauda, hostinského, za povolení překročení policejní hodiny při zábavě (opakuje se)
Podpora Františce Tiché ze Svojanova navržená obecním výborem (opakuje se)
Pokuta od Jílkové Anny ze dvou husích, které zjistil Fr. Š. na jeho poli
Od Tělocvičné Jednoty Sokol či Orel za povolení taneční zábavy (opakuje se)
Anně Tocháčkové podpora pro dceru Albínu (opakuje se)
Od Emanuela T. z Kněževse pokuta, že jel po silničním pangetu dne 22. 6. 1922 vi
Brněnská banka Brno za umělé oko Josefu Dvořákovi
Od Anny J. pokuta ze 3 koz
Od Marie F. pokuta za poškozování pozemku Petrolíny Mackové
Václavu Češkovi z Trpína za knížku na pořádkovou obchůzku po vsi
Od Karla G. pokuta, že pustil nelicentovaného býka na krávu
Od Marie B. ze Studence pokuta za přestupek podle § 7 zák. za připouštění nelicentovaného býka
Od branců odvodem povinných v tom roce za povolení taneční zábavy (opakuje se)
Janu Leflerovi, hrobaři, za vykopání hrobu pro Josefu Tušlovu
Za hrnce zabavené p. Šmerdovi z Kunštátu, pokuta
Od Františka Kozáka za povolení prodloužení policejní hodiny při plesu (opakuje se)
Františku Tichýmu, obuvníkovi, od práce na botách pro Josefa Tichýho, almužníka (opakuje se)
Od V. T. pokuta z dobytka na udání XXX
Za prodloužení policejní hodiny při pořádání hasičského plesu
Výloha při vystavení a zaslání domovského listu Marie Štěpánkové do Liesing, Rakousko
Od Lesní správy státního velkostatku v Bystrém % z dražby dříví
Rudolfu Hegrovi za měsíční ošetřování Marie Štěpánkové i s dítětem (opakuje se)
Za přikrývku pro Josefa Tichého, almužníka
Antonii Tiché odměna za šití a praní almužníku Josefu Tichému
Pokuta od … (různá jména, opakuje se, někdy je uvedeno i na čí udání (!)
Poplatek za povolení kolotoče
Františku Vaverkovi poselné do Poličky při úmrtí Marie Štěpánkové
Obecnímu úřadu v Poličce náhrada pohřebních výloh za Marii Štěpánkovou
Vybráno v občanské záložně v Olešnici, vklad Marie Štěpánkové na částečné hrazení pohřbu této

Příjmy

Výdaje
50

15
20
365
15
10
35
2
10
35
10
45
10
20
1
6
4
10
10
27
10
17
7
20
5
37
70
70
25
10-30
10
25
147
54,20

1930–1938 Období hospodářské krize po propadu akcií na americké burze v říjnu 1929
1930: Poněvadž následkem hospodářské krize ocitli se mnozí lidé na delší dobu bez zaměstnání, vyplácel jim v zimním období obecní
úřad podpory. Celkem podporováno bylo 27 lidí, jimž vyplaceno bylo v týdenních částkách 3 500 Kč. Na úhradu přispěl stát 3 000 Kč,
spořitelna města Poličky 400 Kč a okres. hosp. záložna 100 Kč.
1931: Příslušnice zdejší obce Tocháčková, která byla pro svou chudobu a stáří podporována občany, zdědila neočekávaně po příbuzných
v Maďarsku jmění v obnosu přes 100 000 Kč.
1932: Z důvodu hospodářské krize, která ani letošního roku se nezmírnila, byli nezaměstnaní občané v zimním období podporováni ze
státní pokladny 10 Kč týdně.
1933: Státní podpora byla nezaměstnaným rozdána ve formě poukázek potravinových, na bezplatné léčení a na zakoupení léků. Kromě
toho byl rozdělen chléb a mléko. Péče o chudé stála obec 2250,85 Kč (kromě příspěvků státních) z celkových výdajů 43 202 Kč.
Podpora pokračovala minimálně do roku 1936.
Předmět příjmů nebo vydání
Od Oskara Hájka dar co náhrada pohřebních výloh za Marii Štěpánkovu
Janu Leflerovi z Německé Bělé stálá chudinská podpora (opakuje se)
Rudolfu Hegrovi příspěvek na výživu a ošacení syna Marie Štěpánkové (opakuje se)
Ředitelství státních lesů a statků v Bubenči (Praha), 1 % z dražby dříví
Přijato od okr. úřadu v Poličce pro chudé
Františku Gregorovi za odvoz Ignáce Štěpánka z/do nemocnice (různí nemocní, opakuje se)
Starosta půjčil do chudinské pokladny k prozatímní výplatě (opakuje se, vždy vráceno)
Štěpánková Anna, čp. 29, darovala chudým
vi

Tráva bývala žádaným krmivem pro dobytek. Jízda v pangetu ji znehodnotila.
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Příjmy
200

Výdaje
60
130

25,25
115
10
120
50

Růženě Štěpařové podpora v nouzi dle usnesení obec. zastupitelstva (opakuje se)
Pan Krčma chudinské procento z vydražené honitby vii
Frant. Štaudovi za 1 m³ dřeva dodaného Růženě Štěpařové (různá jména dárců, opakuje se)
Janu Marečkovi náhrada nájemného za Růženu Štěpařovou (různí pronajímatelé, opakuje se)
Gracias Josef, obchod čp. 26, za zboží odebrané Růženou Štěpařovou (opakuje se)
Josefu Folkmanovi poskytnutá okamžitá výpomoc v nouzi
Přijato od pokladníka obce do chudinské pokladny (opakuje se)
Františce Dvořákové chudinská podpora (opakuje se)
Výpomoc v nouzi Františce Tiché ve Svojanově (opakuje se)
Za přestoupení policejní hodiny – branci trpínští
Za prodloužení policejní hodiny při zábavě od hostinského Jana Štauda (opakuje se)
Za prodloužení policejní hodiny při zábavě od hostinského Františka Kozáka (opakuje se)
Amálii Gloserové za pomoc při porodu Marie Vaverkové
Městské radě v Březové nad Svitavou chudinská podpora pro sl. Emilii Štěpánkovou (opakuje se)
Za rakev Růženy Štěpařové, Josef Král, truhlář
Za vykopání hrobu Růženě Štěpařové
Josefu Podlipnému z Olešnice na košile Josefu Tichýmu
Chudinská podpora Filipíně Štěpánkové, gen. konzulát Rep. československé, Vídeň (opakuje se)
Záloha chudinské podpory Václavu Tušlovi pro Josefa Tušlu (opakuje se)
Za chléb vybraný Václavem Vaverkou u J. Graciase, obchodníka (opakuje se)
Za přestoupení policejní hodiny sborem dobrovolných hasičů
Přijato od Spořitelního spolku Trpín, vklad † Josefa Tušly
Pohřebné v nemocnici v Poličce za † Josefa Tušlu
Výpomoc v nouzi Václavu Staňkovi z Hartmanic
Pokuta od Jindřicha V. za urážku
Dar od Těl. jednoty Sokol za povolení taneční zábavy
Chudinská podpora Václavu Vaverkovi na vytrhnutí tří zubů
Záchranná stanice Červeného kříže Litovel, dovoz Františka Staňka z Doubravice
Chudinská podpora v nouzi Anně Tiché (opakuje se)
Od Ludmily Z. ze sporu s Josefou H.
Františka Staňková, Brno-Obřany, okamžitá výpomoc v nouzi (opakuje se)
Zápůjčka na zaplacení bytu Josefu Krušinovi ve St. Svojanově
Pokuta od Václava T. za přestoupení stav. řádu

50
271,20
45
80
110
178,80
500
100
40
10
20
20
60
50
112,20
50
33
100
100
291
10
150
150
10
25
22
15
86
50
100
50
100
20

1939–1943 Druhá světová válka
Zápisy byly kontrolovány a schvalovány říšskými úředníky, Trpín spadl do okresu Boskovice. Zábavy uspořádány pouze dvě, na začátku
roku 1939. Prakticky jedinými příjmy byly pravidelné příspěvky z obecního rozpočtu a asi dvě nespecifikované pokuty v roce 1942. Účetní kniha chudinské pokladny byla podle zápisu uzavřena při skartaci obecní pokladny okresním úřadem v Boskovicích 14. 7. 1944.
Předmět příjmů nebo vydání
Za překročení policejní hodiny od Jednoty Orel
Za překročení policejní hodiny od hostinského Františka Kozáka
Měsíční chudinská podpora za Václava Češku J. Elčknerovi do Svojanova (opakuje se)
Chudinská podpora Anně Tiché (opakuje se)
Chudinská podpora Václavu Vaverkovi na chléb, vydaná obchodníku J. Graciasovi (opakuje se)
Příspěvek na rakev Emilii Dvořákové
Chudinská výpomoc Antonii Folkmanové na dítě
Přijato z obecní pokladny (opakuje se)
Václavu Staňkovi za přikrývku, prádlo, boty, opravu bot (různí příjemci, opakuje se)
Za ošetření Václava Staňka v Konventu mil. bratří Letovice (opakuje se)
Za chléb obchodníku J. Královi
Za ubytování a stravu pro Václava Vaverku Ad. Hanykovi (opakuje se)
Chudinská podpora Josefu Češkovi Městskému úřadu v Chocni (opakuje se)
Josefě Rounové na košili a boty Josefu Tichýmu, almužníku
Za ošetření a zaopatření Františka Štěpánka A. Švábovi, hostinskému (opakuje se)

Příjmy
10
10

Výdaje

60
550
315
100
50
1700
151
600
123,20
1000
70
237
658

vii

Veřejná dražba nařízena zem. úřadem po zrušení nájmu dřívějšímu nájemci na základě odvolání některých občanů. Z 900 Kč od původního nájemce bylo nájemné vydraženo panem Krčmou z Brna za 4 620 Kč.

Veronika Tichá, kronikářka
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Mapový portál
Jak jsme vás již informovali, od jara tohoto roku máme nové webové stránky naší obce www.trpin.cz. Jelikož je na nich umístěno několik
nových užitečných aplikací a odkazů, rádi bychom vás s nimi podrobněji seznámili. V tomto čísle se budeme věnovat mapovému portálu, který je umístěn v kategorii „Obec“. Jedná se o velmi užitečný nástroj při zjišťování informací o našem území. Načtení aplikace trvá
trochu déle, protože je umístěna na externím serveru. Po jejím naběhnutí je nejdůležitější odkaz pojmenován „vrstvy“ (viz červená šipka
na obrázku 1). V této podkategorii si můžete vybrat z možnosti podkladových map, ale zejména mapy překryvné jsou důležité z důvodu
zobrazení jednotlivých funkčních vlastností parcel a staveb. Mezi jinými je zde umístěna vrstva územního plánu a inženýrských sítí. Průhlednost vrstev lze nastavit na stupnici 1—100 %. Legenda a vysvětlivky k územnímu plánu jsou umístěny v samostatné kapitole
„Obecní úřad“/ „Územní plán“. Zobrazení inženýrských sítí může být užitečným pomocníkem při plánování projekčních prací. Pro výkopové práce ale nelze brát toto zobrazení jako závazné a je vždy nutné přesné vytyčení v terénu.
Další kategorií je vyhledávání podle adresy nebo parcelního čísla, možnost tvorby poznámek do mapy a měření vzdálenosti a
plochy. Mapu si můžete následně vytisknout nebo exportovat do pdf. v libovolném měřítku i s legendou.

Doplnění
V předchozích číslech zpravodaje jsme neuvedli narození Lukáše Pořízka, narozen v únoru 2020. A v dubnu se narodil Zdeněk Libiš.
V červnu zemřela paní Anna Prudká.

Pozvánka od ČČK Trpín

16. a 17. října 2020 proběhne v Trpíně a Hlásnici sběr nebezpečných odpadů
16. 10. Trpín i Hlásnice 15,00 – 16,00 hod
17. 10. Trpín i Hlásnice 09,00 – 10,00 hod
Odpady se budou sbírat v Trpíně u KD, v Hlásnici u stanoviště na kontejnery.

Členové Českého červeného kříže srdečně zvou v říjnu
na tradiční drakiádu a v prosinci na tvořivé vánoční
dílničky. Přesný termín bude s předstihem uveden na
plakátech.

Kalendář akcí:

Kalendář Trpín a Hlásnice 2021

29. 11.

neděle

Mikulášská nadílka

20. 12.

neděle

Vánoční koncert Bystřické kapely

Jubilanti

Úmrtí

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

Ludvík Štaud

Jaroslav Kolář
Josef Hájek

Josef Štaud
Čest jejich památce.

Alena Králová
Miroslav Balcar
Srdečně blahopřejeme.

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

Úřední hodiny
přítomna účetní
Po-Pá: 07.00 - 13.30

Společenská kronika

Informace o sběru a separaci nebezpečných odpadů

I pro příští rok připravujeme kalendář s fotografiemi
Trpína, Hlásnice a okolí. Uzávěrka pro letošní rok je
31. 10. 2020. Fotografie zasílejte na e-mail
obec@trpin.cz nebo noste na digitálních nosičích na
obecní úřad. Všem přispěvatelům předem děkujeme.

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.
Obecní zpravodaj, září 2020, ročník VI., číslo 3. Vychází 4x ročně. Vydává obec Trpín. Náklad 220 kusů. Distribuce zdarma.
Kontakty: obec@trpin.cz, 461 741 820, www.trpin.cz
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