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pravili zákonodárci jejich daňovým balíčkem. V případě platnosti
doposud schválené varianty je to dalších 900 tis. Kč, které nedoputují do našeho společného rozpočtu, a tím pádem nebudou moci
být použity pro financování připravovaných projektů. Pro rozpočet
na rok 2021 jsme s těmito čísly byli nuceni počítat, a tak došlo k
zásadním škrtům. Při plánování investic se vždy snažíme v maximální možné míře využívat různých dotačních zdrojů, kdy se ke
každé investované koruně snažíme sehnat ještě korunu dotační.
Tímto se nám daří maximalizovat efekt prostředků, které máme
určeny na naše společné hospodaření. Pro příští rok tedy musíme
kalkulovat s výpadkem příjmů 1,5 mil. Kč pro naši obec. Pardubický
kraj počítá v příštím roce s propadem 1 miliardy Kč, plánuje hospodařit s rozpočtovým provizoriem a budoucnost a výše dotačních
programů je momentálně značně nejistá. V současné době, kdy
nemá naše obec žádný úvěr a podařilo se nám vytvořit i dostatečné
finanční rezervy, pro nás není takovýto výpadek nikterak ohrožující. Prostě se toho příští rok opraví a postaví polovina co letos. Pokud by takováto nečekaná „pomoc“ od naší vlády přišla ve chvíli,
kdy bychom měli rozjetou kanalizaci a na krku úvěr se splátkou 2
mil. Kč ročně, tak bychom několik dlouhých let neopravili vůbec
nic. Budeme bedlivě sledovat, jaké bude mít celá nenadálá situace
pokračování, a budeme muset takovéto možné dopady brát v potaz při dalších úvahách a krocích.

Vážení spoluobčané,
vítám Vás u posledního čísla našeho zpravodaje pro rok 2020. Rok
to byl v mnoha ohledech dobrý. Vrátila se voda do krajiny, vyhnuly
se nám zásadní klimatické problémy. Co mu ale opravdu už nikdo
neodpáře, je celosvětová pandemie koronaviru a s ní související
změna dosavadního fungování našich životů. Vzpomínám si, že
když jsem byl na základní škole ve věku svých dětí, tak jsem si přál,
aby měl školní rok třeba jen dva měsíce a zbytek roku byly prázdniny. Prostě trochu naopak. No a našim dětem se to vlastně podařilo.
Jak se říká, dej si pozor na to, co si přeješ, mohlo by se ti to taky
splnit. Svět vyhlíží vakcínu a my počítáme vlny. Zásah do fungování
společnosti je to opravdu veliký. V naší obci, kde jsme byli zvyklí se
družit a pravidelně se setkávat, jsme byli izolováni pouze ve svých
rodinách a z návštěv sousedů se stala prakticky partyzánská záležitost. Přál bych nám, aby se veškeré vazby podařilo opět co nejrychleji navázat.
Těžba v obecním lese v Hlásnici je pro letošní rok ukončena.
Proběhla výstavba oplocenek a výsadba nových stromů. Nakonec
byl zvolen systém smíšeného lesa: buk, javor, smrk. Bohužel se
stále objevují nově napadené smrky, a tak bude těžba s největší
pravděpodobností pokračovat i v příštím roce.
Stavební práce na vodovodu v Hlásnici jsou pro letošní rok
také ukončeny a budou pokračovat v jarních měsících. Přehled největších investičních akcí tohoto roku je v samostatném článku.
V minulém čísle zpravodaje jste byli vyzváni k účasti na dotazníkovém průzkumu, jak si představujete nakládání s odpadní
vodou z vašich nemovitostí. Chtěl bych poděkovat za aktivní přístup a vyjádření vašich názorů. Výsledkem byla jednoznačná převaha pro společné řešení. Tímto směrem budeme tedy postupovat a
obnovíme práce na přípravě projektu.
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Budu řešit samostatně (nevyžaduji obecní řešení).
Připojím se ke skupinovému obecnímu řešení
(centrální ČOV).
Neodevzdal.

Baňky od dětí pro náš společný stromeček

Kvůli aktuálním hygienickým opatřením byly zrušeny všechny předvánoční akce, včetně rozsvěcení stromu a vánočního koncertu. Vyzvali jsme tedy děti, aby nám pomohly alespoň vymalovat
ozdoby, které si pověsíme na náš společný obecní stromek. Doufám, že příští rok se tam budeme moci potkat zase všichni pohromadě.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2021 hodně zdraví a štěstí.
Josef Štaud, starosta

Výsledky dotazníkového průzkumu na téma zneškodňování odpadních vod z nemovitostí

Druhotným dopadem situace okolo koronaviru jsou výpadky
ve financování obcí a krajů. Výpadek v daňových odvodech, které
tvoří zásadní část příjmů obecního rozpočtu, je pro příští rok odhadován pro naši obec na mínus 600 tis. Kč. Ještě větší ránu nám při1

Realizované investice 2020

Josef Štaud

Financování obce
obec by neměla pracovat jak s neúměrným finančním přebytkem,
tak s nezdravým finančním dluhem.
Mezi základní příjmy každé obce patří příjmy daňové, které
jsou určeny procentuálním podílem celostátního výnosu příslušné
daně (například Ministerstvo financí přiděluje obcím 23,58 % z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty). Poměr přidělených
peněz dané obci je vypočítán na základě osob s přihlášeným trvalým pobytem. Toto je znevýhodňujícím faktorem pro obce s početnou komunitou chalupářů, protože rozsáhlou infrastrukturu zajišťující funkčnost jejich chalup financuje obec pouze z peněz na trvale žijící obyvatelstvo. Další složkou příjmů jsou nedaňové příjmy, do
kterých spadají příjmy za vodné, nájmy, drobné prodeje atd. Poslední příjmovou složkou jsou dotace, ze kterých se spolufinancují
investiční záměry obce.

S blížícím se začátkem nového roku jistě nikomu neunikly politické
debaty týkající se schvalování státního rozpočtu na rok 2021. O
státním rozpočtu se mluví jako o nejdůležitějším zákoně, což je
legitimní tvrzení, protože veškeré peněžní toky jsou během roku
řízeny dle tohoto zákona. V letošním roce jsou tyto debaty umocněny nejistotou finančních příjmů a extrémním zadlužením státu
následkem celosvětové pandemie SARS Covid-19. Tato problematika je značně medializována a dění kolem státního rozpočtu jistě
nikomu neuniklo. O čem se ovšem tolik nemluví, je tvorba rozpočtu
obecního. Obecní rozpočet je tvořen finančním výborem obce každý rok v období od října do konce roku, kdy musí být schválen zastupitelstvem. Rozpočet má formu stanovenou Ministerstvem financí a je kompatibilní s EU. Dvě základní části rozpočtu - celkové
příjmy a celkové výdaje - by měly být v daném roce vyrovnané a
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Shrnutí roku u SDH Trpín

Na straně výdajů se poté jedná o objem peněz, který během
roku budeme muset zaplatit. Pro zjednodušení si výdajovou část
rozpočtu můžeme rozdělit na fixní výdaje, které souvisejí s provozem základních funkcí provozu obce a do značné míry jejich výši
nejsme schopni ovlivnit (odpadové hospodářství, údržba obecní
infrastruktury, provoz mateřské školy, provoz úřadu obce,…). Tyto
výdaje spolykají přibližně 75 % všech příjmů obce. Na investiční
záměry obce, které má zastupitelstvo snahu realizovat (oprava
vodovodů, cest, výstavba ČOV, hřiště,…), zbývá pouze 25 % příjmů
z rozpočtu. Pokud budeme chtít tento poměr pro představu vyčíslit
v korunách z rozpočtu obce Trpín a Hlásnice, tak nám z přibližně 6
500 000 Kč na veškeré investice zbude pouhých 1 500 000 Kč. Toto
vše ovšem platí za stavu funkční národní ekonomiky. Stejně jako v
rozpočtu státním dochází omezením ekonomiky následkem pandemie k masivnímu výpadku příjmů a stát se musí nebývale zadlužovat, tak i v obecním rozpočtu se musíme potýkat s příjmovými výpadky. I když se nám podařilo sestavit rozpočet na rok 2020 jako
vyrovnaný, neočekávatelným opakovaným zastavením ekonomiky
došlo k masivnímu snížení daňových příjmů (cca 800 000 Kč) do
našeho rozpočtu. Toto je způsobeno již popsanou návazností daňových příjmů obce na státním daňovém výběru. Jako zastupitelstvo
jsme se rozhodli nejít cestou zadlužování obce, ale včas jsme omezili některé odkladné investice, které byly na rok 2020 naplánovány. Stejně tak se při sestavování rozpočtu na rok následující snažíme rozpočet sestavit s veškerou zodpovědností tak, abychom byli
schopni ustát závazkům fixních nákladů obce a nemuseli jsme přistoupit k zadlužování, nebo omezování fungování obce Trpín a
Hlásnice.

Jednotka JPO III obce Trpín vyjížděla letos k několika zásahům. Požáry lesních porostů jsme pomáhali hasit v Hartmanicích, v Malém
Tresném a ve Věstínku, požár pole v Bystrém, 12krát jsme vyjížděli
na technickou pomoc - většinou se jednalo o odstranění stromu z
komunikace, likvidaci obtížného hmyzu nebo omytí komunikace. V
letošním roce bylo pořízeno drobné dovybavení jednotky ochrannými pomůckami – zásahovou obuví a přilbou, které z části financoval Pardubický kraj. Naší žádosti o dotaci na pořízení AED
(automatický externí defibrilátor) nebylo vyhověno, proto budeme
o dotaci žádat v následujícím roce.

Letošní ročník závodů TFA byl hodně poznamenaný koronavirem a s ním souvisejícími opatřeními. První závod Moravské
ligy se uskutečnil až v červnu v Trpíně, 4 závody pak proběhly v
průběhu prázdnin, ale kupříkladu závod v Olešnici byl bohužel zrušen. Ve chvíli, kdy se připravuje tento zpravodaj, připravují se i závodníci TFA na svůj poslední letošní závod, který proběhne 12. 12.
v Podolí a který je zároveň spojený s vyhlášením letošního ročníku.
Projekt Moravské ligy není ale jen o hasičském sportu. Už v
době jejího založení před třemi lety přišli kluci s myšlenkou propagovat dárcovství kostní dřeně a spolupracovat s Dětskou onkologií
FN Brno. V roce 2017 byly na závodě v Doubravici nad Svitavou
sestřičky z transfuzního oddělení Nemocnice Boskovice a odebíraly
vzorky a přihlášky do registru dárců kostní dřeně. Tenkrát si říkali,
že když zachrání třeba jen jediný život, splní tím poslání každého
hasiče – zachraňovat životy. Letošním hrdinou ligy se stal Jirka Bulgrafy Jana Štěpařová
va z Lezníku, který se pravidelně účastní závodů nejen v Trpíně, ale
Již nyní jsou predikovány snížené daňové příjmy obce pro
v celé lize. V roce 2017 byl jedním z mnoha, který se v Doubravici
rok následující, musíme se tak pokusit vytvořit pokud možno dostado registru dárců kostní dřeně zaregistroval. Letos ho kontaktovalo
tečnou finanční rezervu pro ekonomicky nejistou budoucnost.
jeho kmenové dárcovské centrum v Brně, že je vhodným dárcem.
Samotný odběr proběhl v nemocnici v Plzni a Jirka se tak stal prvním dárcem kostní dřeně Moravské ligy. Jak popisuje v rozhovoru
pro facebook Moravské ligy, samotný odběr a příprava na něj nebolí, je jen trošku nepříjemná.
Moravská liga spolupracuje i s Nadačním fondem dětské
onkologie Krtek, který má za cíl rozšiřovat možnosti léčby a zabezpečovat komplexní podporu péče o onkologicky nemocné děti na
Klinice dětské onkologie FN Brno. Letos kluci z Moravské ligy založili transparentní účet na pomoc NFDO Krtek, na který SDH Trpín
věnuje 3 000 Kč. Přispět může každý na účet 2601773032 / 2010.
Přejeme všem klidné prožití Vánoc a do nového roku hodně
Ondřej Vaverka, předseda finančního výboru zdraví.
SDH Trpín
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Při realizaci kanalizace si budeme muset vyjít vstříc | rozhovor se starostou Josefem Štaudem
Velmi se mi líbila zářijová beseda, na které byly představeny možnosti odkanalizování odpadních vod v Trpíně a Hlásnici. Kdo ji
vedl a proč zrovna on?
Besedu s občany jsme připravili společně s Agenturou pro venkov,
která nám zpracovala variantní studii s možnostmi odkanalizování
pro obě části obce. Hlavním tvůrcem byl Ing. Karel Přecechtěl, který ji následně představil našim občanům.

seme dočasná omezení. Jaký byl výsledek následné dotazníkové
ankety?
Dotazníkové šetření proběhlo za vysoké účasti majitelů nemovitostí a rád bych za toto poděkoval. Pro Trpín dopadlo výsledkem 107
pro skupinové řešení, 4 pro individuální řešení a 38 neodevzdáno.
U Hlásnice 30 pro skupinové řešení, 2 pro individuální a 24 neodevzdáno.

Dotazů padla spousta, ale jeden šel k podstatě věci: „Je to vůbec
potřeba? Proč nemůžeme jako donedávna vyvážet septik na pole?“
Tento dotaz se mi také líbil a byl opravdu na místě. Hlavním aktuálním důvodem je povinnost, kterou nový zákon o vodách ukládá
každému majiteli nemovitosti: aby byl na vyžádání schopen doložit
způsob likvidace odpadních vod z domácnosti. Vyvážení na pole již
není dovoleno. Je to hlavně z důvodu možného znečištění podzemních vod, a to jak na místě vývozu, tak i ve větší vzdálenosti, pokud
by došlo například k prudkému dešti. Odpadní vody z domácností
obsahují totiž nejenom organické látky, které by mohly být na poli
přínosné, ale v poslední době i podstatné množství zbytků léčiv,
chemických a anorganických látek, které se ukládají v půdě a následně vstupují do potravního řetězce.

Podle jakého klíče bude obec dále postupovat? Je zřejmé, že pro
zastupitelstvo a neuvolněného starostu půjde o obrovskou zátěž.
Po vyhodnocení dotazníkového šetření jsme získali mandát pro
zahájení oficiálního postupu směrem ke skupinovému řešení.
Oprášili jsme původní projekt, který byl rozpracován v roce 2014.
Rádi bychom z něj použili co nejvíce a v příštím roce dosáhli územního souhlasu s umístěním stavby. Bude nutné vyřešit celou trasu
kanalizace včetně všech přípojek, a to jak po stránce technické, tak
majetkoprávní. To je okamžik, kdy může celý projekt ještě stále
narazit. Následovat bude projekt pro stavební povolení. Tato fáze
zabere minimálně rok až dva.
Pro všechny zúčastněné to bude zcela určitě veliká zátěž.
Bude důležité dobře zvládnout projekční fázi a potom mít štěstí na
dodavatele, který stavbu zhotoví. Volba dodavatelů bude probíhat
výběrovým řízením, takže štěstí budeme opravdu potřebovat. Na
Znečištění jediného obecního zdroje vody jsme v Trpíně na začát- druhou stranu můžeme čerpat ze zkušeností okolních obcí, které
ku léta zažili na vlastní kůži. Víme, proč vlastně ke znečištění do- mají tuto realizaci již za sebou, případně ji právě řeší. Bude zapošlo? Lze mu do budoucna předejít?
třebí sestavit funkční tým odborníků, kteří budou na realizaci dohlíPodle vyjádření provozovatele vodovodu, firmy VHOS, a. s., byla žet od začátku do konce.
voda kontaminována přes poruchu na výtlačném řádu mezi vrtem
a akumulací při přívalových deštích. Porucha byla odstraněna, aku- Jaké možnosti odkanalizování jako obecního řešení se nyní nabímulace vyčištěny a byl obnoven běžný provoz, který je od té doby zejí? Můžeš je stručně popsat i s jejich výhodami a nevýhodami?
častěji kontrolován. Během letních měsíců byla uvedena do chodu Pro skupinové řešení se nabízejí v podstatě dvě varianty. Obě počíkompletně nová elektroinstalace v budově vrtu, díky které mohl tají s páteřní sítí, kterou jsou odpadní vody z domácností odváděny
být doplněn systém on-line hlídání a vzdáleného ovládání. Byla do jednoho místa, kde jsou následně vyčištěny. Varianta kořenové
instalována čidla, která hlídají hladinu podzemní vody, což je důle- čistírny je náročná na prostor a na údržbu. Zároveň vyvstává prožité zejména z důvodu případného nedostatku v letních měsících, blém, kam s následně kontaminovaným štěrkovým filtrem, který je
ale hlavně kontrolují ztráty tlaku na výtlačném potrubí, což nám zapotřebí jednou za určité období odstranit. Jelikož se jedná o
umožní okamžitě zjistit případnou poruchu. Celý systém je nyní stovky tun odpadu, u kterého nikdo neví, zda nebude v budoucnu
pod nepřetržitou kontrolou na dispečinku provozovatele.
označen za nebezpečný, a musel by tak skončit ve spalovně, je toto
řešení s otazníkem. Druhým řešením je mechanicko-biologická
Dala by se kanalizace přirovnat k přelomovým projektům, jakými ČOV, která pracuje na principu zachycení hrubých nečistot a násvého času byla elektrifikace nebo zavedení vodovodu a plynovo- sledném odbourání nežádoucích látek pomocí bakterií. Na konci je
du? Dnes pro někoho možná nepříjemná věc, ale budoucí genera- vždy vyčištěná voda a kal. Toto je slabé místo obou řešení. I přes
ce ji ocení?
veškeré technologie je na konci odpad, který může být změnou
Jsem přesvědčen o tom, že pro budoucnost je toto řešení výhodné. parametrů v zákoně změněn z možnosti ukládání na zemědělskou
Výstavba ponese samozřejmě celou řadu nepříjemností a finanční půdu do kategorie nebezpečného odpadu. V tomto případě bude
zátěž pro obec to bude obrovská. Do budoucna ovšem sejme břímě opravdu lépe, pokud ho budeme mít bez štěrku a co nejméně.
zodpovědnosti z majitelů nemovitostí a přenese ho na obec. I pro
Stoka může být gravitační, tlaková či podtlaková. Všechny
nemovitosti, které nebudou přímo napojeny, se nabídne možnost mají svá pro a proti, ale pro terénní profil Trpína se nejlépe hodí
vyvážení za zásadně lepších podmínek než v současnosti.
gravitační, která může být využita na cca 90 % délky, doplněná několika zásobníky s tlakovým přečerpáváním. Gravitační stoka je
Jedním z výstupů besedy mělo být rozhodnutí každého majitele náročnější na pořízení, ale v čase se tato investice vrátí, protože
nemovitosti, zda si přeje čištění odpadních vod řešit na vlastní odpadají náklady na energie a opravy.
odpovědnost sám/sama, nebo ji přenechá obci, a společně pone4

Situace v převážně chalupářské Hlásnici je jiná než v Trpíně. Kvůli
nízkému počtu trvale přihlášených obyvatel hrozí, že zde nebude
možné žádat o dotace na společné obecní řešení. Jaké možnosti
se otevírají tam?
Původní řešení počítalo s propojením Hlásnice na centrální ČOV v
Trpíně, což by znamenalo kompletní kanalizaci v Hlásnici s následným přečerpávacím potrubím. Tento projekt by byl jednak dost
drahým řešením, ale hlavně by se zastavil na problému, kde vedení
uložit. Pro samostatnou ČOV v Hlásnici by nebylo možné využít
dotace kvůli nízkému počtu trvale žijících obyvatel a následným
vysokým nákladům, které by projekt vyloučily z dotační podpory.
Pro zadání nového projektu se tedy zastupitelstvo rozhodlo řešit
Trpín s kanalizací a centrální ČOV a Hlásnici individuálně s možností
vývozu.
Podle čeho se vypočítává výše možné státní/evropské dotace a
kolik procent nákladů by mohla pokrýt? Jak vysokou částku bude
muset hradit obec ze svého rozpočtu?
Nabízí se dvě možnosti hlavní dotační podpory. Jednak Ministerstvo zemědělství (Mze) a potom evropský Operační program Životní prostředí (OPŽP). Každý ze směrů má svá specifika, výhody a
nevýhody. Obecně se výše procentuální podpory počítá z maximálního příspěvku na 1 EO (ekvivalentní obyvatel). Např. Ministerstvo
zemědělství má tuto hranici 100 tis. Kč a z této částky podpoří 70
%. OPŽP podpoří max. 63 % z 90 tis. Kč na 1 EO.
Způsob odkanalizování
Způsob čištění
Investiční náklady kanalizace v Trpíně bez DPH
Investiční náklady ČOV bez DPH
Investiční náklady celkem bez DPH
Náklady na 1 obyvatele
V případě poskytnutí dotace z OPŽP je spoluúčast obce (při 63 % z 90 tis. na 1 EO)

24 730 600 Kč

V případě poskytnutí dotace z Mze je spoluúčast

19 862 800 Kč

Je možné, že na delší dobu dojde k upozadění jiných projektů z
důvodů finančních i nedostatku času a energie zastupitelů?
K omezení jiných investičních projektů by zcela jistě došlo, a to na
dlouhou dobu. Pokud budeme uvažovat se současným rozpočtem,
jednalo by se o omezení všech rozvojových investic zhruba na polovinu jejich současného finančního objemu, který si můžeme ročně
dovolit. Vše by samozřejmě záleželo na délce splácení. Energie
zastupitelů a čas, který můžou obecním věcem věnovat, budou
samozřejmě koncentrovány také tímto směrem.
Pokud vše půjde, jak má, za jak dlouho by se mohlo „kopnout“ do
země? Kdy by mohlo být vše hotovo?
Projekční práce zaberou 1-2 roky. Stavební zhruba to samé. Hotovo
by mohlo být tedy do čtyř let.

gravitační
ČOV
42 112 800 Kč
3 370 000 Kč
45 482 800 Kč
124 270 Kč

Co bychom my, občané, mohli udělat pro zdárný průběh celé akce? Můžeme být nějak nápomocni?
V první fázi bude potřeba naprojektovat hlavní řád a všechny domovní přípojky. Bude tedy nezbytná maximální součinnost s majiteli nemovitostí a pozemků, kterých se to bude týkat. Dále bude
nutné vyřešit věcná břemena umístění stavby a přístupů. To se
dotkne každého z nás a bude potřeba si zde navzájem vyjít vstříc.
V rámci přípravy projektu může nastat celá řada skutečností, které mohou celu stavbu přibrzdit, nebo zcela zhatit. Může to
být například výpadek financí na příjmové straně rozpočtu, neakceptovatelná výše nákladů, případně vyhodnocení, že se taková
stavba pro naši obec jednoduše nevyplatí.

Zdroj: „Variantní studie odkanalizování obce Trpín“

Lze využít ještě dotaci krajskou, která je 4 mil. Kč a dá se využít
max. 2 roky po sobě. Při výpadku příjmů kraje s ní ale nemůžeme v
současnosti počítat v plné výši. Ceny uvedené v tabulce vycházejí z
průměrů realizací v obdobně velkých obcích. Je možné, že se je
výběrovým řízením podaří snížit, ale nelze na to spoléhat.

Kromě rozpočtových musíme během realizace projektu počítat s
dalšími omezeními. Na co se máme připravit?
Páteřní síť je navrhována z většiny pod hlavní silnicí. Jedná se tedy
o omezení provozu v řádu měsíců. Stavební činnost bude probíhat
bezprostředně v okolí budov, to znamená ruch, prach a omezený
přístup. Každá nemovitost se bude muset vypořádat s připojením
na hlavní řád, což bude jistě znamenat rozkopání dvorků a příjezdových cest. Pardubický kraj, jakožto majitel hlavní komunikace, si
může dát do podmínek povolení stavby následnou kompletní opravu asfaltového povrchu na náklady investora kanalizace. Toto se
Díky za rozhovor a objasnění celé situace. Za všechny přeji
ale uvidí až v průběhu projekčních prací.
hodně sil a pevné zdraví.
Veronika Tichá
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Jiří Španihel z firmy Josef Lídl
K přerodu od komunismu ke kapitalismu Jiří dodává: „Na
začátku to byl chaos. Rodina Lídlů znovu převzala vedení společnosti, kterou jim předešlý režim znárodnil. Neměli s vedením takového podniku žádné zkušenosti a po celé zemi byly velké touhy po
rychlém zbohatnutí. Po čase se ale situace uklidnila a firma i celá
země začaly prosperovat. Řekl bych, že k tomu přispěl vstup do
Evropské unie.“
Přesunuli jsme se k mnohým Jiřího úspěchům coby vedoucího výzkumu a vývoje u firmy Josef Lídl. Tento muž je tak skromný,
že ho Luboš musel přímo vybízet, aby o nich alespoň začal hovořit.
„No, mám něco kolem pětačtyřiceti vynálezů na své jméno…“ Jedná se o kompletní návrh a vývoj mnoha nástrojů z portfolia firmy
Josef Lídl: lesní roh, studentský lesní roh, diskantový lesní roh a
kompenzační lesní roh, a to jsou pouze některé příklady z rozsáhlého seznamu Jiřího inovací.
Jiří se těší velkému zájmu i u ostatních výrobců nástrojů.
„Firma i já osobně máme velmi dobré vztahy s mnoha zahraničními
společnostmi a spolupracujeme spolu. Obzvláště rád jsem pracoval
s Timem Jonesem, prvním hornistou Londýnského symfonického
Když jsem v červnu navštívil společnost Josef Lídl, její gene- orchestru a ředitelem firmy Paxman Horns of London – spolu se
rální ředitel Luboš Hlavatý mi představil návrháře a mistra hornistu nám podařila báječná práce a stali jsme se dobrými přáteli.“
Jiřího Španihela, jehož Luboš popisuje jako mimořádného člověka.
Měl jsem to potěšení a výsadu s Jiřím strávit celé dopoledne – a jak
výjimečným se to dopoledne nakonec ukázalo být.
Jiří, který ve firmě pracuje jako vedoucí výzkumu a vývoje,
na mě působil jako velmi tichý a neobyčejně skromný člověk, ale
také jako člověk se smyslem pro humor, a celou dobu jsem si nebyl
tak docela jistý, jestli si vůbec uvědomuje, jakým talentem a umem
oplývá. Mnozí se domnívají, že neuvědomovat si, jak dobří ve skutečnosti jste, je jednou z nejlepších vlastností člověka.
Jiří se narodil do muzikantské rodiny v Trpíně v Československu (jak se země tehdy nazývala) a už jako mladý byl spolu se
svou sestrou Marií rodiči povzbuzován k hudbě a ke hře na tolik
hudebních nástrojů, kolik jen bude možné. Ovládl hru na housle a
akordeon, na které hrál s místními kapelami. Poté nastoupil cestu,
která trvá až do dnešních dní – cestu žestě, baskřídlovky.
Svůj profesní život začal Jiří v roce 1972 přímo u výrobce
žesťových nástrojů v Kraslicích u Sokolova. „Žesťové nástroje mě
uchvátily během dospívání,“ povídá Jiří. „Hru na ně jsem měl velmi
rád, a tak mi to přišlo jako přirozená věc. Začal jsem tříletý, vy byste řekli asi učňovský, kurz v tamější Amati škole výrobců nástrojů,
Zeptal jsem se Jiřího, co by si býval vybral jiného, kdyby se
kde jsem se naučil opravdu mnoho.“
tehdy nedal na výrobce žesťových nástrojů. Na jeho tváři se objevil
Poté nastal čas sloužit vlasti a Jiří nastoupil dvouletou vojen- ironický úsměv, když mi odpovídal: „Já jsem neviděl žádnou jinou
skou službu. Následně se odebral do Brna, kde započal svou karié- možnost, bylo to jako volání! Vím, že jsem tehdy mluvil o postkoru u Josefa Lídla, a jak sám říká, byl opravdu šťastný, že se mohl munistické době v České republice a o tom, kolik možností ta doba
vrátit k hraní s místními kapelami. Zeptal jsem se Jiřího na rozdíl skýtala, takže vím, že to teď bude znít poněkud ironicky, ale já svou
mezi komunistickou a postkomunistickou érou. Odpověděl mi veli- práci miluji. Ve skutečnosti mi to ani nepřijde jako práce, je to váce otevřeně: „Během komunismu neexistovala nezaměstnanost a šeň. Jsem velmi šťastný muž a mám úžasnou rodinu – a je to velmi
všechno – myslím úplně všechno – bylo řízeno vládou. Výroba ná- muzikální rodina,“ dodává.
strojů byla koordinována napříč všemi firmami ve všech komunistických zemích, nejenom v Československu. V dnešní postkomunisPhilip Biggs
tické České republice jsou tak široké možnosti. Jak osobní, tak podThe Brass Herald, říjen 2018
nikatelské sny mohou dojít naplnění – v dnešní době máme tolik
příležitostí.“
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V říjnu 2018 vyšel v odborném britském časopise The Brass Herald
článek o Jiřím Španihelovi, trpínském rodáku z čp. 101. Pan Španihel je mistr vývojář a výrobce žesťových hudebních nástrojů ve firmě Josef Lídl Brno. Ve svém oboru patří ke světové špičce. Níže si
můžete přečíst překlad původního článku od Philipa Biggse se zapracovanými poznámkami od Jiřího Španihela.

nizace truhlářské dílny, nákup rentgenového přístroje pro veterinární ordinaci, pořízení vysokozdvižného vozíku aj.
 Z oblasti školství: zpracovává a administruje projekty z 19 škol na
Poličsku na realizaci šablon do škol, díky nim si školy zaměstnávají např. chůvy či asistenty, nebo pořizují vybavení do škol a školek.
 Z oblasti sociálních služeb: vybudování zázemí pro pečovatelskou
službu, pořízení automobilů pro pečovatelskou službu (viz foto)
aj.
 Z oblasti požární ochrany: pořízení hasičských evakuačních automobilů do čtyř obcí, pořízení vybavení aj.
 Z oblasti infrastruktury: chodníky, veřejné osvětlení, dětská hřiště aj.
Kromě těchto investičních záměrů MAS podporuje i neinvestiční záměry, např. semináře, přednášky pro pedagogy, podporuje projekty pro sociální začleňování vybraných cílových skupin – v
rámci toho dostal pracovní příležitost i občan Trpína - apod.
V MAS POLIČSKO pracuji od roku 2016 a je to opravdu pestrá práce. Na otázku, co se
mi na ní líbí nejvíce, bych
asi odpověděla: to, že
mám možnost se setkávat
se zajímavými lidmi, pořád
se něco učit, po něčem
pátrat a hlavně pracuji
mezi lidmi, na které se
můžu spolehnout, a to
nejen po pracovní stránce.
Ale hlavně je fajn to, že se
daří podpořit i menší podnikatele a organizace z
regionu, pro které je získání financí z těchto zdrojů
časově i administrativně
náročné. A co se mi nelíbí?
Snad to, že se u některých
dotačních titulů setkáváme
s čím dál přísnějšími podmínkami – ale opravdu jen u některých. Abych nekončila moc pesimisticky, chtěla bych Vám nejen za sebe, ale i za celou kancelář
popřát pěkné a pohodové Vánoce a ať je ten příští rok lepší!
Jiřina Marečková

MAS Poličsko
Během posledních let byly některé akce v Trpíně financované prostřednictvím MAS POLIČSKO z. s. A tak jsem byla oslovena, abych
tuto organizaci přiblížila Vám, čtenářům. Zejména její fungování a
také to, co spolupráce s MAS přinesla regionu Poličska. Pokusím se,
aby to bylo co nejméně nudné.

Celý název této organizace je Místní akční skupina Poličsko a
spadá pod ni 21 obcí včetně Trpína. Organizace stejného typu se
nacházejí v celé republice i mimo ni. Jedná se o neziskovou organizaci, která je financovaná a rozvolňuje finanční prostředky z Evropské unie a Pardubického kraje.
Hlavním záměrem MAS je tedy získávat finance pro rozvoj
našeho regionu Poličska. MAS má zpracovanou integrovanou
územní strategii, což je dokument, který popisuje charakter území,
analýzu současného stavu ve všech oblastech života obyvatel a
hlavně popisuje oblasti, které je třeba rozvíjet a kam by finance
prostřednictvím MAS měly být určeny. Tento dokument je zpracován vždy na 7 let. V současné době tedy tvoříme strategii rozvoje
na období 2021 – 2027. Dokument vzniká ve spolupráci s obyvateli,
podnikateli, obcemi, školami a neziskovými organizacemi. Na základě této strategie jsou MAS přiděleny finanční prostředky, které se
podle Vašich žádostí dostanou do našeho území. Žádost o dotaci
lze podat na základě výzev, které zveřejňujeme. Nedílnou součástí
práce MAS je také pomoc žadatelům při administraci těchto žádostí.
Pokud jste se ve čtení dostali až sem, přijde ta lepší, konkrétní část. Od roku 2017, kdy MAS vyhlásila první výzvy současného období, podpořila celkem cca 65 projektů o celkové výši dotace
49,5 mil. Kč.
Abych Vám činnost MAS představila ještě blíže, mohu uvést
příklady zrealizovaných projektů z posledních let v obci Trpín. Za
finanční pomoci MAS bylo vybudováno např. dětské hřiště u MŠ,
vybaven kulturní dům nábytkem a audiovizuální technikou, zmoAdvent v trpínském kostele
dernizována klubovna a archiv na obecním úřadě, vybudovano
odpočívadlo v dolní části obce, natřeny zastávky a herní prvky na Každou adventní neděli je trpínský kostel otevřen pro veřejnost od
hřišti MŠ, vybudován altán na volejbalovém hřišti, pořízeno hasič- 14.00 do 18.00, osvětlen svíčkami. Zastavte se nasát předvánoční
atmosféru.
ské evakuační vozidlo.
Pro velký zájem bude přístupný k návštěvě i na Štědrý den,
V dalších obcích, které patří pod MAS POLIČSKO, bylo pořízeno časy upřesníme. Prosím sledujte rozhlasovou sms, vývěsní plochy,
web.
např.:
V neděli 27. 12. bude opět otevřen od 14.00 do 18.00, už s
 Z oblasti zemědělství a lesnictví: peletovací linka, shrnovač lesního klestu, radličkový podmítač, stroj na sklizeň pícnin, nákup ko- kompletními jesličkami a za zvuku koled.
Srdečně zvou trpínští farníci.
ně pro práci v lese (viz foto) aj.
Veronika Tichá
 Z oblasti nezemědělských činností: svářecí stroj na hliník, moder7

Tříkrálová sbírka 2021
Vážení a milí přátelé charitního díla, srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity v Poličce. Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky a
děkujeme, že jste při předchozích ročnících rádi přijímali tříkrálové koledníky a štědře je obdarovávali. Děkujeme za to, že jste nechávali
do svého domova vstoupit radostnou zvěst, kterou Vám přinášeli. I tentokrát Česko čeká na krále. Tři králové pro Vás budou mít i tentokrát vánoční poselství o člověku, o rodině, o víře a naději. Zároveň ale současná opatření v naší společnosti nastavila vše jinak. Tříkrálová koleda ale zazní a my se připravujeme na setkání s Vámi, ať už bude více či méně osobní, nebo více či méně tzv. on-line. Zásadní
zpráva směrem od Charity k Vám, našim štědrým a věrným dárcům i koledníkům, je ale každopádně tato: Myslíme na Vás, Tříkrálové
sbírky a jejího lidského, sbližujícího poslání se nevzdáváme. O tom, jakou formou se právě u nás v poličském regionu Tříkrálové koledování v lednu 2021 uskuteční, Vás budeme průběžně aktuálně informovat. Již dnes víme, že Tříkrálová sbírka proběhne v širším časovém
rozmezí, a to od 1. do 24. ledna 2021. Bude možné darovat on-line a připravujeme pro Vás také možnost přímého osobního darování
na vybraných místech ve Vaší obci. Aktuální Tříkrálové zprávy naleznete již v průběhu prosince na www.policka.charita.cz, také na
www.facebook.com/charitapolicka. Vaše důvěra je pro naši práci cenným povzbuzením i velkým závazkem.
Dovolte nám malou rekapitulaci minulé sbírky (2020), při které se v našem regionu vybrala finanční částka 886 177 Kč. Díky této Vaší
štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Z výtěžku minulé sbírky (2020) jsme:
 finančně podpořili rekonstrukci Charitního domu IV.,
 posílili provoz dlouhodobě systémově podfinancované Charitní ošetřovatelské služby,
 poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci,
 zůstali věrni podpoře projektů DCH HK v Indii.
Z nové sbírky (2021) chceme:
 v roce 2021 posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro poskytování služeb Domácího hospice sv. Michaela (o
tyto obce: Banín, Bělá nad Svitavou, Hartmanice, Chrastavec, Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín, Vítějeves); částečně pokrýt
provozní náklady ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče,
 částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti s reformou psychiatrické péče,
 posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička,
 pokračovat v podpoře projektů DCH HK v Indii,
Mgr. Marcela Vraspírová
 vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů apod.
Oblastní charita Polička

Kalendář akcí:

Kalendář Trpín a Hlásnice 2021

Mrzí nás, že poprvé nemůžeme do kalendáře napsat žádnou akci.

I v letošním roce jsme pro vás připravili kalendář sestavený z vámi dodaných fotografií Trpína, Hlásnice a bezprostředního okolí. Všem přispěvatelům děkujeme a doufáme, že v příštím roce budeme mít opět z čeho vybírat.
Kalendáře jsou k dostání na obecním úřadě za 100 Kč.

Jubilanti

Úmrtí

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

Anna Dvořáková

Ing. Josef Krušina
Marie Chmelová

Společenská kronika

Doufáme, že se zdravotní situace brzy ustálí a budeme Vás moci pozvat na
tradiční společenské aktivity.

Vítězslava Jílková
Čest jejich památce

Eva Svojanovská
Jaroslava Kozáková
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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