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Valentýnská neděle 14. února byla mrazivým, ale slunečným
dnem. Když se v odpoledních hodinách rozezněl zvuk hasičské sirény, bylo ale rázem jasné, že tak poklidně, jak začala, neskončí. Požár rodinného domu č.p. 14 v Trpíně zaměstnal hasičské jednotky
z celého okolí, včetně profesionálních hasičů z Poličky a Svitav.
Požár si naštěstí nevyžádal žádná zranění ani oběti na životech, ale
učinil tento dům zcela neobyvatelným. Majitelce bylo zajištěno
náhradní ubytování v obecním bytě a nabídnuta součinnost sousedů a obce při odstraňování následků požáru. Vlna solidarity občanů, firem a institucí byla opravdu veliká a byl jsem paní Smolovou
osloven, zda bych vám všem mohl touto formou za vaši pomoc
a věcné i finanční dary jejím jménem ze srdce poděkovat. Toto dělám opravdu rád a ještě jednou velice děkuji všem za přístup a nasazení při řešení této nelehké a nenadálé životní situace.
Aktuální stav nám nedovoluje moc volnočasových aktivit,
které bychom mohli prožívat se svými přáteli a sousedy. Naše obrovská výhoda je ale ta, že máme možnost být na dosah přírodě.
Je potřeba využít nastupující jaro k vycházkám po okolí a načerpat
sílu pro další období. Pokud byste chtěli těmto chvílím přidat ještě
další rozměr, můžete s námi pomoci uklidit odpadky z okolí cest,
nebo například vyčistit studánky.

Vážení spoluobčané,

vítám vás u prvního čísla našeho zpravodaje v letošním roce. Moje
přání z loňského prvního čísla, aby se nám rok 2020 zapsal do historie snad i něčím jiným než epidemií koronaviru, se bohužel zcela
nevyplnilo. Okolo nás se děje spousta věcí, které jsme si tenkrát
dokázali jen stěží představit. Nemoc zasáhla již celý svět a v několika vlnách prošla i naší obcí. Restriktivní opatření se průběžně mění
a nám nezbývá, než je respektovat a doufat v co nejrychlejší zajištění dostatečného proočkování. Dodávky vakcín zajišťuje stát individuálně i prostřednictvím krajů. Ze strany obce jsme již v lednu
nabídli krajské koordinátorce využití volné ambulance v budově
bývalé školy pro potřeby terénního očkování našich občanů. Národní strategie je ovšem odlišná, a tak snad svítá na lepší časy alespoň díky zapojení obvodních lékařů.
Pravidelné setkání s občany v Trpíně a Hlásnici se z epidemiologických důvodů nemůže letos uskutečnit. Budeme vás tedy informovat alespoň touto formou. Plán kulturních akcí pro tento rok
je zatím docela nejistý. V jaké formě, a zda vůbec, bude normální
život opětovně umožněn, není úplně jasné. Ovšem práce na projektech, které máme pro letošní rok připraveny, již začaly. Na kulturním domě byl instalován snížený podhled v předsálí, který zajistí
nejenom tepelnou izolaci, ale především lepší akustiku a odpovídající osvětlení. V jarních měsících započnou práce na poslední fázi
obměny vodovodu v Hlásnici. Zároveň by měl podnik Lesy ČR zahájit odkládanou opravu koryta potoka v Hlásnici. Na volejbalovém
hřišti za školou bude instalováno osvětlení a během letních prázdnin dojde ke kompletní rekonstrukci hlavní učebny v mateřské škole. V případě vašich dotazů nebo potřeby jakékoliv konzultace nás
neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, případně
v úředních hodinách na obecním úřadě.
V obecním lese v Hlásnici bohužel pokračuje postup kůrovcové kalamity, a tak bude nutné pokračovat v těžbě napadených
stromů i v letošním roce. Projekt kanalizace pokračuje přípravnými
pracemi před zadáním projektu a v současnosti se řeší nejvhodnější
umístění páteřní sítě. Během zimních měsíců došlo opakovaně
k problému s dojezdem rychlé záchranné služby, kdy sanitka kvůli
Vyčištěná studánka pod Panským vrchem
neprůjezdné „Velké“ silnici dorazila ze směru od Olešnice, aniž by
využila udržované cesty od Hartmanic. Tento problém jsme řešili
Přeji vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a příjemné prožití
s krajským dispečinkem a bylo nám slíbeno důkladné proškolení jarních měsíců.
řidičů. Nejenom z tohoto důvodu byl pořízen záchranný systém
Josef Štaud, starosta
AED (defibrilátor) pro naši hasičskou jednotku a je umístěn ve výjezdovém vozidle.
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požár byl již ve 3. fázi hoření, a tak se dala jen částečně zachránit
obytná část domu. Na místě zasahovalo několik jednotek se 7 cisternami a automobilovým žebříkem: JPO Trpín, JPO Bystré, JPO
Olešnice, JPO Svojanov, HZS Polička a HZS Svitavy. Po lokalizaci
požáru zůstala na místě jednotka Trpín a do druhého dne hlídala
požářiště a dohašovala skrytá ohniska. Poté byla nemovitost prohlédnuta vyšetřovatelem požárů a předána majiteli.

Hasiči Trpín

Upozorňujeme občany, aby při pálení klestí nebo spalování
staré trávy v jarních měsících dbali zvýšené opatrnosti. Začínají se
množit požáry při vypalování trávy a pálení klestí v lese. Doporučujeme vždy pálení nahlásit na operační středisko HZS Pardubického
kraje. Zde je odkaz, kde se pálení zadává: https://paleni.izscr.cz
velitel jednotky Pavel Břenek
Chtěl bych vám v krátkosti vysvětlit fungování naší výjezdové jednotky JPO III. Naše jednotka je zřízena obcí Trpín a je samozřejmě
zahrnuta do poplachového plánu nejen Pardubického kraje, ale
také kraje Jihomoravského a kraje Vysočina. V současné době má
jednotka 20 členů z řad dobrovolných hasičů. Velkou výhodou je,
že 3 členové jsou příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR a
s mimořádnými událostmi se setkávají takřka denně. Tyto cenné
zkušenosti pak samozřejmě předávají ostatním členům jednotky,
kteří se nabytými zkušenostmi školí a zdokonalují. Jednotka je proškolena na zdolávání požárů, technické zásahy a také zdravovědu.
Většina členů má kurz na motorovou pilu a dýchací techniku. Kromě standardního vybavení má jednotka k dispozici také motorové
pily, elektrocentrálu, kalové a plovoucí čerpadlo, zdravotnický batoh a nově AED (automatický externí defibrilátor). Jednotku k událostem vysílá operační středisko Pardubického kraje, a proto při
výjezdech houká siréna. V případě, že budete takovou událost ohlašovat, vždy volejte telefonní číslo 150.

AED - automatický externí defibrilátor

Jedenáctého března byl obcí Trpín zakoupen AED (automatický
externí defibrilátor) PHILIPS Heartstart Frx. Ten bude začleněn
do vybavení jednotky JPO III Trpín a zahrnut do lokace ZZS Pardubického kraje.
Pavel Břenek

Jarní úklid přírody

Milí čtenáři zpravodaje a
příznivci jarního úklidu
přírody, i v tomto covidem
spoutaném čase se pokusíme vyčistit okolí Trpína a
Hlásnice od zapomenutých, ztracených a nedopatřením opuštěných předmětů, které nepatří do volné přírody.
Budeme rádi, když se k naší aktivitě přidáte a pomůžete
s úklidem. Vzhledem k zákazu shromažďování si zájemci mohou
předem vyzvednout pytle a rukavice na OÚ a zvolit trasu, kam
půjdou sbírat. Termín úklidu je závislý na počasí. Zatím předpokládáme, že se akce uskuteční v sobotu 10. 4. 2021. Během určeného
dne – dopoledne nebo odpoledne – by jednotlivé skupiny nezávisle
na sobě sesbíraly nepořádek kolem cest, který bude navečer odvezen na skládku.
Bohužel ani letos nebudeme moci posedět, ale pokud to
situace dovolí, chtěli bychom posezení s občerstvením přesunout
na léto.
Předem děkujeme malým i velkým pomocným rukám a přejeme všem spoluobčanům krásné jaro!
Dalším smutným výjezdem byl v únoru požár domu č. p. 14
Za organizátory a OU Trpín
v Trpíně. Jednotka byla na místě zásahu do 3 minut od ohlášení, ale
Lucie Křížová
Letošní rok bohužel nezačal moc dobře. V lednu jsme byli
vysláni operačním střediskem do Trpína k resuscitaci pacienta
v bezvědomí. I když naši členové jednotky byli na místě do 2 minut
od vyhlášení poplachu a po dlouhé resuscitaci byl pacient oživen,
bohužel za týden v nemocnici zemřel.
Tato událost byla jen dalším argumentem pro pořízení AED
(automatický externí defibrilátor), který obec Trpín zakoupila. Bude
ve vybavení jednotky a na žádost ZZS nebo HZS bude použit při
ohrožení života. V případě, že budete potřebovat pomoc ZZS, vždy
volejte telefonní číslo 155.
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Advent v trpínském kostele

Restaurování oltáře sv. Václava
Za poslední čtyři roky se na našem kostele odvedl velký kus práce.
Jeho zevnějšek prošel kompletní rekonstrukcí od střechy přes fasádu až po restaurování soch na průčelí a také zvonice se dočkala
nového kabátu. Bohužel – nebo Bohu dík – starost o tuto naši památku tímto nekončí.
Již mnoho let se ví o velmi špatném stavu dřevěných částí
hlavního oltáře sv. Václava. V lednu letošního roku si farnost nechala vypracovat restaurátorský průzkum, který popisuje závažnost
poškození jako havarijní stav dřevní hmoty. Aktivní červotoč, který
má v chladném a vlhkém prostředí kostela ideální podmínky, mění
dřevo v měkký perník a odpadlé části výzdoby v hromádku prachu.
Na některých místech drží tvar dřeva jen vrchní barevný nátěr.
Pro závažnost situace bylo rozhodnuto, že v letošním roce
bude celý hlavní oltář, včetně výzdoby, demontován a odvezen
k ošetření ozářením proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Zároveň
bude proveden podrobnější průzkum, aby bylo možné zhodnotit,
jak velký restaurátorský zásah si celé dílo vyžádá a kolik to celé
bude stát peněz. Již nyní je však zřejmé, že trpínský kostel bude bez
výzdoby hlavního oltáře pravděpodobně i několik let. V letošním
roce je na projekt podána žádost o dotaci z prostředků Ministerstva kultury ČR, která počítá s finanční spoluúčastí farnosti a obce
Trpín.

V dnešní nelehké době je, více než kdy jindy, velmi důležité dělat
sobě i svým blízkým radost, trávit společně volný čas, pomáhat si,
naslouchat jeden druhému a nezapomínat na tradice.
Milou příležitost, jak zpomalit, strávit čas s dětmi a zároveň
přivítat adventní čas, přinesly adventní neděle v našem kostelíku.
Trpínští dobrovolníci v kostele vykouzlili pravou vánoční atmosféru
a připravili také překvapení pro nejmenší. Ti měli možnost dotvořit
ovečky a andělíčky, kteří se pak stali součástí betlému a dohlíželi
na Ježíška, což zcela jistě potěšilo všechny děti.
Celou, už tak kouzelnou atmosféru podtrhly plápolající plamínky svíček, příjemná hudba a bezpochyby i možnost odnést si
domů trochu této krásy ve formě betlémského světla. Děti si mohly
mimo jiné poslechnout příběh o Ježíkovi, zapálit svíčku s přáním
nebo si vybrat na památku citát z Bible. Nadšení, spousta otázek a
těšení se na Štědrý večer bylo obrovské. Ostatně přesně tak to má
být!
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří věnovali svůj čas
a energii této krásné předvánoční akci a rozzářili všem přítomným
nejednu adventní neděli. Věřím, že loňským rokem započali Trpínští velmi pěknou tradici, která bude malým i velkým každou adventní neděli přinášet čím dál větší těšení se na Vánoce.
Jana Horníčková

Restaurátorský průzkum - Eva Kolmanová ak. mal. (Trpín 27. ledna 2021)

Anna Štaudová (člen farní ekonomické rady)

Strategický rozvojový plán obce

Tříkrálová sbírka 2021

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zahájení prací na strategickém
rozvojovém plánu obce pro období 2021–2030. Jedná se o dokument, který vychází z požadavků občanů a zapracovává konkrétní
plány investic v delším časovém horizontu. Rádi bychom vás tedy
vyzvali k vyjádření vašich názorů a potřeb. V přiloženém dotazníku
se můžete vyjádřit, které z uvedených priorit jsou pro vás důležité
více a které méně, a můžete uvést i konkrétní požadavek, co by se
mělo změnit, opravit či pořídit. Formulář si můžete okopírovat,
případně je k vyzvednutí na poště a na obecním úřadě. Vyplněný
dotazník odevzdejte do 1. 5. 2021 do schránky obecního úřadu.
Děkujeme za spolupráci.
Josef Štaud

Ač byla letos Tříkrálová sbírka ochuzena o tradiční koledníky obcházející dům od domu, podařilo se do pokladniček rozmístěných
v Trpíně a Hlásnici nastřádat úctyhodných 32 924 Kč. Pro srovnání,
v loňském roce to bylo 28 828 Kč a předloni 26 115 Kč. Všem, kteří
jakkoli přispěli, děkujeme!
Vybrané peníze podpořily například:
 Posílení kapacity paliativní péče a územní rozšíření pro poskytování služby Domácího hospice sv. Michaela.
 Rozvoj služby Otevřené dveře (služba pro lidi s dušením onemocněním) související s probíhající reformou psychiatrické péče.
 Přímou pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička,
případně humanitární pomoc.
František Vaverka
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lesem, k nynějšímu lesíku Smrčině, který protínala v pravém okraji
a pokračovala po dosud užívané cestě k boží muce a dále vesnicí.
Po jejím opuštění směřovala k Veselce, kde odbočila k Ústupu a
pak k Letovicům.
Po této cestě projížděly řady vozů, na kterých bylo přepravováno zboží, jímž se v té které době obchodovalo. Za války přesunovala se zde vojska. K přenocování a odpočinku koní a vozků sloužily krčmy a dodnes zachovaná hostejnice u trpínské rychty poskytovala jim útulek. U rychtáře v Trpíně i v celé obci bylo živo. Formani po obsloužení koní zasedli kolem stolů, vyprávěli noviny ze světa
a bývali velmi často veselí, čímž vzrostl hospodským příjem.
Staré cesty bylo používáno do roku 1832, kdy byla postavena silnice od Olešnice k Bystrému a o rok později k Hartmanicím a
Hlásnici. Stalo se tak v posledních desetiletích roboty a těchto nákladných a těžkých staveb se musili zúčastnit poddaní z celého bysterského panství.
podle Dějin Trpína a okolí od Josefa Krušiny (1948)

Co jste možná věděli …
Rychta a rychtář
Rychtář, který stál v čele obce, byl navrhován a schvalován vrchností. Rychtář byl různými výhodami povýšen ve vesnici nad ostatní
občany, na které měl dohlížet. Všichni spoluobčané ve vsi mu byli
povinni náležitou úctou a poslušností.
V Trpíně byla odpradávna rychta dědičná. Poloha a rozloha
pozemků i do roku 1953 vedená hostinská živnost v č. p. 1 jsou
svědectvím z dávných dob. Je proto oprávněná domněnka, že majitel tohoto místa byl i lokátorem – zakladatelem Trpína. První zmínka o trpínském rychtáři, kterou se podařilo zjistit, je z roku 1487.
Tehdy zdejší rychtář Mikuláš koupil tvrz a ves Crhov.
Poslední a zřejmě nevýznamnější trpínský rychtář Jan Foustka odpočívá na místním hřbitově; asi jste si všimli, že jeho náhrobek byl před dvěma lety restaurován. Byl to vzdělaný muž, který
vystudoval práva a stal se vrchním na rychnovském panství.
Po otcově smrti se vzdal tohoto povolání a roku 1834 převzal rychtu v Trpíně a Hartmanicích. Ovládal šest jazyků: český, německý,
latinský, řecký, francouzský a maďarský. Byl dobrým rádcem svým
spoluobčanům i celému širému okolí, vlastencem, který podporoval v té době probouzející se národní obrození.
Tehdy trpínská rychta, položená uprostřed luk a lesů, byla
v celém okolí známa jako středisko kulturního a společenského
života. Sjížděly se sem vynikající osobnosti kraje i šlechta z okolních
panství. I po stránce majetkové vévodila rychta svému okolí. Říkalo
se, že majetku Jana Foustky se nevyrovná ani svojanovské panství.
Tereza Nováková ve své knize „Dvě stařenky“ uvádí kromě jiného
vzpomínku jedné chovanky z poličského chudobince, která v mládí
čistila s matkou paničkám čepce, pentle a podobné součástky jejich
oděvu: „Ženské k nám chodily z celého města a z vesnic docházely
rychtářky, mlynářky, velké selky. Nosily čistit svoje krepíny a jinší
čepce. Rychtářka Foustková z Trpína byla u nás kolikrát do roka –
měla krepínu plnou truhlu. Stříbrné dva, černé také dva a zlatý,
kterému se říkalo koruna. Jeden takový stál třeba pět stovek, mohl
za něj koupit chalupu. Všedního dne nosila se jen po selsku, čepeček bílý s holubičkou vzadu, krátké sukničky, střevíčky a kordulku.
Ale v neděli měla na sobě hedvábí, zlata a krajek za tisíc renských.
Měli Foustkovi spravedlivě dvě rychty, jednu v Trpíně, druhou
v Hartmanicích a rychtář Foustka byl se svojanovským baronem
jako bratr. Byla na rychtářovy podívaná, když do města přijeli párem a u našich zastavili.“
Po zrušení roboty byl úřad rychtáře zrušen a na jeho místo
nastupují starostové obce, voleni lidem. Koncem roku 1848 převzal
funkci starosty po rychtáři Foustkovi Josef Tocháček z č. p. 47.

Foto: www.trpin.cz

A co jste pravděpodobně nevěděli
Hoste(j)nice je bývalá historická vozovna, společně s hostincem
velmi vzácné budovy. Formani zde na noc odstavili své povozy
s dopravovaným zbožím, sami s potahem nocovali v hospodě.
Od pana Štauda jsem se kdysi dozvěděl, že při hospodě bylo
asi 40 hektarů půdy. To je velmi mnoho, odpovídá to asi dvěma
nebo třem lánům středověké výměry půdy standardně velkých
statků, které obvykle měly do jednoho lánu. Takovou výměrou byli
ve 13. století, kdy asi Trpín vznikl, vybaveni jenom zakladatelé vsí –
rychtáři, kteří na svůj náklad novou vesnici vyměřili a osídlili. Rychtáři za to od vrchnosti obdrželi řadu výsad a soudních pravomocí,
např. běžně drželi krčmu.
Statek tedy byl rychtou se zájezdním hostincem. Jako takový
je vedle kostela nejvýznamnější stavbou obce. Stál na obchodní
cestě z Litomyšle do Brna s odbočkou na Olomouc, na půl cestě
mezi městy Bystré a Kunštát, v nové době nazývané zcela vymyšleným jménem Trstenická.
O jiné vozovně v Čechách nevím, ke všemu ještě s dochovaným hostincem. Vozovnu jsem na Moravě zaznamenal někde
na Hané, jedna je snad ještě ve skanzenu v Rožnově. Za Slovenska
byly publikovány nálezy dvou vozoven.
Koho by tato věc mohla a měla zajímat? Především Národní
památkový ústav Pardubice, případně jeho pracoviště skanzen
na Veselém Kopci. Potom politické orgány všech stupňů.

Zemská cesta
V dávných dobách bylo v našem kraji mnohem živěji než dnes. Procházela zde totiž důležitá zemská cesta z Čech na Moravu, vedoucí
od Poličky k Bystrému a údolím Svojanky (dnes Křetínky) k Letovicům. V pozdější době byla přeložena od Bystrého k Trpínu, kde
roku 1670 bylo vybíráno clo a mýto. Vedla za bysterským hřbitovem, mimo nynější silniční oblouk, dále ve směru k Hornímu lesu,
tam odbočovala doleva do lesa a vyústila na opačné straně lesa
U Šanců. Odtud směřovala k Trpínu, po svahu tehdy porostlém
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Snažte se o zápis do seznamu nemovitých památek.
Informujte s prosbou o případnou pomoc archivy v Litomyšli
a Zámrsku, muzea v Poličce a Litomyšli a příslušné kulturní a památkové orgány.
Karel Severin
odborník na lidovou kulturu a dějiny Litomyšlska, autor zásadních
příspěvků o později zvané Trstenické stezce
(z emailové korespondence 25. ledna 2021)

kolna postavena roku 1827 (vročení na krovu).
Velmi hezké je i místní zachování názvu „hostejnice“
pro objekt – doporučuji používat, byť se původně vztahoval na celý
areál usedlosti včetně ubytování a hospody.
Myslím, že by bylo možné uvažovat i o prohlášení objektu
chráněnou památkou; v tom případě by měl její majitel nárok
na případné příspěvky na opravu. Pomoc i samotné prohlášení
za kulturní památku nemusí být samozřejmé a rychlé, ale myslím,
že bude nakonec fungovat, pokud bude zřejmé, že je komu pomáhat.
prof. Jiří Škabrada
specialista na lidovou architekturu, historické stavební konstrukce a
typologii staveb; pedagog Univerzity Pardubice
(z emailové korespondence 23. února a 3. března 2021)

Hoste(j)nice
Jedná se o charakteristickou součást stavebního vybavení zájezdních hospod – vozovou kolnu. Ty sice bývaly spíše otevřené a stávaly v ploše dvora, ale to v tomto případě nebylo možné: dvůr
rychty č. p. 1 (byť největší ve vsi) takovou velikost neměl. Kolnu
tedy postavili mimo, vystrčenou k silnici s nájezdy a jako uzavíratelnou. S domem a dvorem byla spojená jakýmsi docela širokým kří- Držím Vám palce – je to opravdu zajímavý objekt.
dlem, které je dnes zbořené. Starší situaci zachycuje srozumitelně
David Junek
ředitel
Městského
muzea
a
galerie
Polička
mapa stabilního katastru z roku 1839. Na dalším paré této mapy
(z
emailové
korespondence
21.
února
2021)
má budova přikreslenou vlaječku, která označovala hospody.

Výřez mapy stabilního katastru z roku 1839 od J. Škabrady

Aktuální stav (březen 2021)

Ze staré rychty se zájezdní hospodou toho už moc nezbylo –
spolu s touto kolnou pravděpodobně ještě severozápadní křídlo
dvora, u něhož (stejně jako u kolny) vykukují pod okrajem střechy
konce vazných trámů. Jinak byla většina dvora včetně domu zbořena a nahrazena novostavbami někdy na konci 19. a začátku
20. století, jak je zřejmé z charakteru těchto objektů a také porovnáním s novou situací, které můžete snadno provést – nový dvůr a
dům jsou větší ve směru JV a SV (nový větší dům se přitom přisunul
blíže ke kolně).
To ale nemění nic na tom, že přeživší kolna je vlastně posledním zbytkem velkorysé a zajímavé historické výstavby klíčového gruntu ve vsi, který měl díky funkci zájezdní hospody i širší význam. Hodnotu objektu zvýrazňuje i její „vystrčená“ pozice a také
ojedinělý typologický charakter, vycházející z její funkce. Masivní
objekt s valbovou střechou a s vjezdy v užších stěnách je prostě
ojedinělý a vzbuzuje zvědavost, protože zdůvodnění asi běžného
diváka nenapadne.
Stodoly a kolny s masivními zděnými pilíři jsou nejobvyklejší
až v 1. polovině nebo kolem poloviny 19. století. Podle dřívějšího
zjištění Národního památkového ústavu v Pardubicích byla trpínská

V současné době zjišťujeme, zda by bylo možné sehnat finanční
prostředky pro záchranu tohoto našeho unikátu a k čemu by budova mohla v budoucnu sloužit.
Pokud se to nepodaří, bude pravděpodobně muset dojít k demolici.
Veronika Tichá, kronikářka

Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
Ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 17 do 18 hodin proběhne v kulturním domě sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov. Pokud naleznete při jarním úklidu něco, co již nepotřebujete, ale jiným by ještě
posloužilo, doneste to prosím řádně zabalené v krabicích nebo
pytlích do KD. Vítané je oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby (nádobí, skleničky), přikrývky, polštáře,
deky, obuv (nepoškozená, v párech svázaných gumičkou), kabelky,
batohy, hračky, knihy, časopisy, ...
Pomůžete tím nejen sociálně potřebným, ale i přírodě - použité věci najdou další uplatnění a poslouží ještě někomu jinému.
František Vaverka
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Drobná vzpomínka na augustiniána Václava Víta
Marečka z Trpína

Webové stránky
V minulém článku o našich nových webových stránkách jsme vám
představili funkci mapového geoportálu. Dnes bychom chtěli upozornit na záložku „turistické cíle“, kde jsou uvedeny nabídky volnočasových aktivit v našem nejbližším okolí. Chtěli bychom vás také
poprosit o spolupráci při návrhu dalších možností do tohoto seznamu, který bychom chtěli průběžně doplňovat. Jelikož v aktuální
situaci je většina z uvedených možností neaktivních a lze se na ně
pouze těšit, můžete využít odkazu „kronika“, kde jsou fotokopie
jednotlivých stránek obecní kroniky z let 1925–2000. Jistě zde narazíte na řadu zajímavých historických informací o životě v naší
obci.

Byl duchovním správcem kostela
sv. Tomáše na Malé Straně.
Za minulého režimu se o něm
říkalo, že je posledním a jediným
augustiniánem v Praze. Pocházel
z Trpína. Stal se tenkrát pravidelným hostitelem schůzek našeho sdružení VIGILIA. Chodívali
tam P. Mádr, dr. Zvěřina, Bonaventura Bouše, z Týna P. Reinsberg, mezi mládeží nikdy nechyběl mladý student psychologie
Tomáš Halík. Radovan Lukavský zde veřejně recitoval Zahradníčkovo „Znamení moci.“
Jednou se stalo, že syn Jiřího Gruši (komunisty stíhaný český
spisovatel, později politik; pozn. redakce), žijícího v cizině, byl někde za Prahou nalezen mrtev. Zdá se, že náhlá příčina jeho smrti
nebyla nikdy objasněna. Tehdy naše úřady výjimečně povolily emigrantu Grušovi jednodenní cestu do Prahy na synův pohřeb. Matka, dcera prof. Goldstückera Anna, se na mne obrátila s prosbou,
abych v některém kostele na ten jediný den vyjednal zádušní mši:
přál si to p. Gruša, který byl pokřtěn jako katolík. Obrátil jsem se
na jednoho kněze a prozradil mu, že jde o Grušova syna. Kněz byl
hodný člověk, ale patrně se zalekl. Vymluvil se na zadaný termín.
Napadlo mi tedy vydat se na Malou Stranu za krajanem
z ysočiny, otcem Marečkem. „Samozřejmě,“ usmál se a ochotně
přehodil termíny mší, aby to vyhovovalo. Řekl jsem mu: „Musím
vás však upozornit, co riskujete. Je to Grušův syn.“ „To mi může být
jen ctí.“ „A navíc – ten chlapec nebyl křesťan. Byl bez vyznání a
po atce dokonce Žid ...“. Knězovy oči se rozzářily: „A co má být?
Jsme přece všichni děti Boží!“
Před mší mi přišel pan Jiří Gruša s chotí poděkovat. Odkázal
jsem je především na dobrotivého a v podstatě statečného kněze.
Při homilii položil kazatel důraz na starozákonní texty Bible, takže
místy bohoslužba působila téměř jako v synagoze. I v tom plně
respektoval původ zesnulého. Mše se zúčastnili převážně signatáři
Charty 77, mezi nimi, v civilu, i pozdější biskup Václav Malý.
Často jsem s otcem Marečkem jezdíval tramvají a naše řeč
se mnohokrát stočila na Poličku, kterou měl rád, a zejména na jeho
poličského bratra. O mnoho roků později křtil otec Mareček i moji
vnučku Danielu-Dianu Marii Ráchel. Kmotrou byla knězova neteř,
několik mladých lidí z poličské skupiny Boba Fliedra přišlo ke křtu
zazpívat tehdy známé „bobovky.“
Tělesné ostatky vždy laskavého augustiniána, mnohaletého
faráře kostela, kde kdysi působil Václav Hájek z Libočan (a pro který
– jako jediný v Čechách – namaloval dva významné oltářní obrazy
sám Peter Paul Rubens), byly uloženy do augustiniánského hrobu
v Praze na Olšanech. Zemřel v dubnu 2004 ve věku necelých 87 let
a po 64letém kněžství a po 67 letech strávených v řeholi.
Vzpomíná poličský rodák O. A. Kukla
Sepsala Marie Andrlíková

Josef Štaud

Záměr prodeje movitého majetku obce Trpín
Obec Trpín, Trpín 77, PSČ 569 74, IČO: 00277495 zveřejňuje podle
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů záměr na prodej obecního majetku:


dopravní automobil s nápisem HASIČI, Mercedes Benz Sprinter
313 CDI

r. v. 2003, stav tachometru 267 500 km, STK platná do 12. 6. 2021,
vozidlo je prodáváno bez hasičského vybavení. Nabídněte kupní
cenu, která nebude nižší než 100 000,- Kč.
Záměr: Veřejnou obálkovou metodou
Další informace a možnost si vozidlo prohlédnout: místostarosta
obce Pavel Břenek, nebo na webových stránkách www.trpin.cz

Otokar Aleš Kukla (1931-2008), historik umění a publicista, byl v 60. letech
minulého století ředitelem Městského muzea a galerie v Poličce, od roku
1971 působil v Praze.
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Změna oznamování plánovaných odstávek
ČEZ Distribuce nahrazuje výlepy letáků bezplatnými oznámeními e-mailem a SMS přímo zákazníkům.
JAK SE ZÁKAZNÍK O ODSTÁVCE DOZVÍ?
 individuálně e-mailem nebo SMS
 na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky
 na úřední desce, příp. dalšími způsoby v místě obvyklými
(rozhlas, sociální sítě, SMS rozhlas apod.)
VÝHODY REGISTRACE PRO ZÁKAZNÍKA
 o plánované odstávce se dozví včas (minimálně 15 dnů předem), i když se na dané adrese pravidelně nezdržuje
 bude neprodleně informován i o případném zrušení odstávky
 získá informace o předpokládané době obnovení dodávek
při poruše
 ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 stromů, a
za pár let tak společně ušetříme celý les

to skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu.
Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy,
na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány
jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů
bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého
z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začíná 27. března
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci
z 6. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ
v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky
distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek,
při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou
provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na zemí ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na mís-

Informace pro občany, kteří by si nevěděli rady:
O pomoc s vyplněním sčítacího formuláře se můžete
obrátit i na OÚ Trpín.
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Rozpis Lékařské služby první pomoci (LSPP) - stomatologie na 2. čtvrtletí 2021
LSPP je vykonávána od 8.00 do 11.00.
TERMÍN
TITUL
2.4.2021
MDDr.
3.-4.4.2021
MUDr.
5.4.2021
MUDr.
10.-11.4.2021
MDDr.
17.-18.4.2021 MUDr., MBA
24.-25.4.2021
MUDr.
1.-2.5.2021
MDDr.
8.-9.5.2021
MUDr.
15.-16.5.2021 Lékař stomatolog
22.-23.5.2021
MUDr.
29.-30.5.2021
MUDr.
5.-6.6.2021
MUDr.
12.-13.6.2021
MUDr.
19.-20.6.2021
MDDr.
26.-27.6.2021
MDDr.

PŘÍJMENÍ
Martinec
Králová
Cacek
Elčknerová
Feltlová
Adamec
Kašpar
Kašparová
Kononenko
Kossler
Burešová
Krpčiar
Kučerová
Martinec
Novák

JMÉNO
Vojtěch
Zdena
Tomáš
Irena
Eva
Stanislav
Miroslav
Leona
Oleksandr
Pavel
Ivana
Patrik
Marta
Vojtěch
Peter

ADRESA
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Litomyšl, Družstevní 69
Trstěnice 184
Polička, I. Máje 606
Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Hcgerova 373
Polička, Růžová 195
Polička, Růžová 195
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Litomyšl, Nerudova 207
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Dolní Sloupnice 188

TELEFON
461 615 402
461 100 497
461 634 157
733 152 435
606 182 715
461 725 987
775 724 524
775 724 524
461 614 614
461 724 369
461 614 569
461 619 670
461 724 635
461 615 402
465 549 236

Sběr nebezpečných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v Trpíně i Hlásnici v termínu 16. a 17. dubna. Podrobné informace budou vyvěšeny na úřední
desce a rozeslány formou SMS zpráv.
Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné ukládat do sběrného E-BOXU, který je umístěn na obecním úřadě. Žárovky a ostatní světelné zdroje můžete odevzdat při sběru nebezpečného odpadu.

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

Narození

Úmrtí

Kateřina Rounová

Věra Tichá
Berta Hanyková

Eliška Králová

Jaroslav Kulík

Švancarová Anna

Zlata Domesová

Šauerová Marta

Zdeněk Král

Dvořáková Jaroslava

Anežka Kozáková

Štěpánek Ladislav
Vaverka František

Čest jejich památce

Štaud Stanislav
Hanyk Emil

Společenská kronika

Jubilanti

Vaverková Libuše
Miška Jiří
Tichý Adolf

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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