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Vážení spoluobčané,
vítám vás u letního čísla našeho zpravodaje. Počasí nám zatím přálo, snad to bude platit i o nadcházejícím období prázdnin a dovolených. Aktuální epidemiologická situace nám dovoluje pořádání
venkovních kulturních akcí, a tak doufám, že se na nich budeme
moci během celého léta konečně společně setkávat.
Již v zimním období jsme začali zpřístupňovat zarostlé polní
cesty, které můžete využít při vašich vycházkách a výletech do přírody. Obzvláště bych chtěl doporučit cestu pod Panským vrchem,
ze které je nádherný výhled na naši obec a do širokého okolí.
Nad touto cestou a nad celou naší obcí nově ční krásná stavba Boží
Oprava potoka v Hlásnici
poklony, která se zařadila mezi dominanty naší obce. Chtěl bych zhotovitelskou firmou plánují provést kompletní rekonstrukci
velice poděkovat všem, kteří se na této stavbě jakýmkoliv způso- v letošním roce, avšak počáteční problémy tuto realizaci posouvají
bem podíleli.
stále více směrem k podzimu. Pro nás to znamená nejenom komplikace vzhledem k zátěži obyvatel a návštěvníků Hlásnice v nejexponovanějším letním čase, ale zejména posun v opravě druhé části
vodovodu, kterou můžeme provést až po ukončení prací na potoce.
Z dotazníkového šetření pro přípravu strategického plánu
obce vyplynuly i přání a připomínky občanů, které nejsou pro tento
konkrétní plán podnětné, ale přesto jsou důležité. Nejčastějším
tématem z tohoto okruhu byla problematika psích exkrementů ve veřejném prostoru. Chtěl bych tedy vyzvat majitele psů, aby
při jejich venčení dodržovali platnou vyhlášku obce a po svých
psech uklízeli.
V loňském roce jsme vás informovali o šetření Českého teleSvěcení Boží poklony pod Panským vrchem
komunikačního úřadu ohledně pokrytí obce signálem mobilních
Za obcí ve směru na Tresné proběhly terénní úpravy navezeoperátorů. Tento problém se nikterak nezlepšil, a tak chceme souné zeminy. V současnosti byla upravena zhruba polovina vyčleněné
středit tlak na komerční poskytovatele. Pro společný postup v koplochy. Po kompletním dokončení by měl tento prostor sloužit jako
munikaci s jednotlivými společnostmi potřebujeme znát situaci
fotbalové hřiště, ale svými parametry umožní i trénink a závody
v konkrétních nemovitostech, které mají problémy se špatným
hasičského sportu.
signálem. Připravili jsme tedy dotazník, který je vložen uvnitř zpraV oblasti čištění odpadních vod pokračujeme v jednání
vodaje. Pokud má kdokoliv problém s telefonním pokrytím a chtěl
o uložení hlavního kanalizačního řádu. Všechny alternativní varianby se připojit k jednání o jeho zlepšení, nechť odevzdá vyplněný
ty, které jsme uvažovali, se ukázaly jako nevhodné, a tak pro finální
formulář do schránky na obecním úřadě.
zadání projektu bude páteřní síť umístěna převážně do silnic, ať
Když projíždím přes okolní vesnice a vidím sedět a bavit se
v majetku obce, nebo kraje. Náklady na následné opravy asfaltolidi na zahrádkách hospůdek, je mi opravdu dost smutno, že tato
vých povrchů celou investici značně prodraží, ale v současnosti se
možnost momentálně v Trpně chybí. Jako obec nabízíme podporu
jedná o jedinou průchodnou variantu.
jakémukoliv smysluplnému nápadu, který by vedl tímto směrem,
V Hlásnici postupují práce na opravě koryta potoka. Oproti
abychom mohli zase naplno sousedsky žít a fungovat.
původnímu harmonogramu začaly na dolní části obce a horní část
Přeji vám všem příjemné prožití letních měsíců
je v plánu v období červenec/srpen. Investor akce Lesy ČR se svojí
Josef Štaud, starosta
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Můžete se krátce představit?
Jmenuji se Miloš Andrlík, s rodinou
žiji v Poličce, ale protože jsem
v Hlásnici v mládí trávil u babičky a
dědy všechny prázdniny a veškerý
volný čas, mám k Hlásnici a k jejímu
okolí mimořádně blízký vztah.

Nová dominanta obce

Co vás vedlo k postavení dřevěných křížů při tzv. Kostelní cestě
do Svojanova?
Nebyl jsem u toho sám, zapojila se
celá rodina. Vedlo nás k tomu více věcí a skutečností, především
ale vděčnost Bohu za obdržené dary. První kříž s Pannou Marií byl
postaven z vděčnosti za dar manželství a byl vysvěcen 21. 6. 2020
P. Tomášem Endrlem. Druhý kříž s Pánem Ježíšem jsme vztyčili
na poděkování za dar života. Vysvěcen měl být letos v postní době,
ale záměr překazila pandemie. Obrázky umístěné na křížích pocházejí z naší rodinné poutě do italské Assisi za svatým Františkem.
Tím, že jsou kříže z dřevěných trámů (smrku a modřínu), vzpomínám na svého dědečka, který byl celý život tesařem a také se jmenoval František.

Boží poklona – Panna Maria, Matka Božího milosrdenství
Myšlenka zbudovat stavbu k poctě Panně Marii v Trpíně se zrodila
již v roce 2016, který byl vyhlášen rokem Božího milosrdenství a
na který odkazuje také samotný název stavby. Vhodný prostor
nad obcí byl farnosti nabídnut ihned k odkupu, přesto trvalo dlouhé tři roky, než myšlenka nabrala konkrétní podobu. Pan farář Josef Matras pověřil tímto nelehkým úkolem Ing. arch. Jiřího Šťastu
z Dílny Všech svatých v Brně, který zpracoval jak návrh samotné
stavby, tak podobu mozaikové ikony v „rupnikovském stylu“. I po
vyřízení všech potřebných povolení však zahájení výstavby vázlo,
zejména z důvodu četných prací na opravě trpínského kostela.
V roce 2020 byly svépomocí vykopány základy a odlit betonový monolit, který začal poutat pozornost a lákat první návštěvníky do místa vyhlídky pod Panským vrchem. Na jaře letošního roku
pak proběhly dokončovací práce. Stavba získala bílou fasádu, šindelovou stříšku a drobné kovové doplňky. V pondělí 24. května
proběhlo umístění samotné mozaiky. I přes chladné a velmi větrné
počasí přišlo Pannu Marii přivítat několik farníků a vše proběhlo
v radostné a dojemně slavnostní atmosféře s puncem historické
události. Samotné svěcení této nové dominanty obce proběhlo
v neděli 30. května. Průvod poutníků z blízkého i vzdálenějšího
okolí vystoupal na místo za modliteb a zpěvu mariánských písní.
Na místě pak proběhla krátká pobožnost a slavnostní posvěcení.
Ke slovu se dostal i autor stavby, který přiblížil význam a umělecký
záměr svého díla. Po slavnostním požehnání si poutníci mohli odnést upomínku v podobě obrázku, perníkového srdíčka a dokonce
byly k dispozici úlomky kamenů, které byly součástí mozaiky před
její instalací do výklenku poklony.
Díky úsilí mnoha lidí se podařilo vytvořit tento nádherný
nový prostor, který zve k procházce, zastavení a zamyšlení a který,
jak věřím, bude přinášet radost i mnoha dalším generacím. Děkuji
všem.
Anna Štaudová

U obou křížů jste umístil lavičky, u toho blíže Městečku zasadil
lípy. I díky tomu kříže na první pohled uchvátí. Podle čeho jste
pro ně vybral vhodná místa?
Především podle intuice. Ta místa mají svoji zvláštní atmosféru.
Vedou nás k zastavení, odpočinutí, zamyšlení, modlení, každý, jak
v danou chvíli potřebuje. No a v neposlední řadě s respektem
k majitelům dotčených pozemků.
Jestli se nepletu, jste v současnosti také jediným hlásenským včelařem.
Nevím, ale asi ano. Jestli se to dá nazvat vůbec včelaření, staráme
se o dvě včelstva. Pro mě vždy byl inspirací starý hlásenký včelař
strýček „Chaloupků“ a nyní tatínek manželky.

Na katastru Hlásnice stojí v současnosti pět křížů, které zdobí už tak
krásnou ves i krajinu. V Trpíně počítáme dvě boží muky (poklony) a
Dřevěné kříže u Hlásnice
úctyhodných dvanáct křížů – poslední přibyl před několika lety
Nejen u Trpína přibývají v krajině sakrální stavby. Každý, kdo se na Balcarově louce. O většinu z nich se majitelé dobře starají a jevydá po značené turistické stezce mezi Hlásnicí a Svojanovem, bude jich okolí upravují pro radost svou i kolemjdoucích.
okouzlen dvěma novými dřevěnými kříži. Jejich majitele jsem požá- Dokázali byste všechny vyjmenovat a umístit na mapu?
dala o krátký rozhovor.
Veronika Tichá
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My se viru nebojíme
Školní rok 2020/21 začal i pro nás ve školce ne příliš pozitivně. Nařízení, zákazy a příkazy nám komplikovaly život, snažili jsme se ale
nepodléhat panice a fungovat, jak jen to šlo.
Nebyla pouť – nevadí, my jsme si ji udělali ve školce. Děti si
vyzdobily třídu, venku se „svezly“ na průlezkách a bylo nám fajn.
Většinu času jsme trávili venku na čerstvém vzduchu, kde
děti formou hry a získávání zkušeností obohacovaly svoje znalosti,
dovednosti a zkušenosti.

v naší MŠ a že si děti budou odnášet pouze kladné a obohacující
zážitky.
Mgr. Alena Tichá, ředitelka školy

Jarní úklid
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem malým i velkým sběračům, kteří se letos zúčastnili jarního úklidu přírody v okolí Trpína
a Hlásnice. Bylo jich, i díky Hlásenským, opravdu hodně.
Letos bylo naplánováno projít celkem 8 tras, převážně se
jednalo o silnice na Olešnici, Bystré, Tresné, Hartmanice a Předměstí i polní cesty v okolí obcí. Trasy byly rozebrány a v Hlásnici se
sešlo dokonce tolik lidí, že se mohla projít ještě další místa a uklidit
tak například i cestu na Majdalenku a „Kostelní“. Největším oříškem byl jistě Hláseňák, který se svým terénem a množstvím odpadu zařadil na místo nejméně chtěné trasy. Nakonec se do této trasy zapojili všichni, kdo se v Hlásnici sešli, a podařilo se zde sesbírat
víc jak 20 pytlů (!) odpadu. V Trpíně a okolí to bylo podobné množství.
Jsme moc rádi, že se k úklidu přidalo takové množství lidí,
kteří pro sebe a své spoluobčany odklidili z přírody spoustu nepořádku. Můžeme se tak při procházkách kochat relativně čistou krajinou namísto obhlížení artefaktů aut, rozpadlých záchodů, plastových lahví, plechovek od energeťáků nebo i něčeho horšího.
I když to často není žádná příjemná činnost, je skvělé, že se
najde tolik lidí, kterým není lhostejné, jak jejich okolí vypadá a
v čem žijí. Jsou ochotní vynaložit úsilí a svůj čas a uklízet nepořádek, který sami neudělali.

Vánoční čas jsme prožili krásně, role čertíka a andílka se
zhostili naši pracovníci a obdarovali děti mnoha dárky jak v podobě
dobrůtek, tak her, stavebnic a knih. I Ježíšek byl štědrý, a to díky
našim milým sponzorům.
Po Novém roce se nad námi začala stahovat černá mračna.
Nejdříve jsme se ocitli v karanténě, ale naštěstí to dopadlo na jedničku – nikdo se nenakazil. Od března už se kvůli vládnímu nařízení
zavřela celá školka.

Ani tentokráte jsme nezaháleli, předškoláci se učili oline
výukou a mladší děti byly zásobovány úkoly a návrhy na aktivitu
každý týden pomocí webových stránek.
Veliký ohlas měla JARNÍ STEZKA, kde děti venku se svými
blízkými plnili úkoly, které jsme jim připravili v MŠ.
Nyní už jsme ve školce a užíváme si ji plnými doušky. Měli
jsme KARNEVAL, pálili jsme ČARODĚJNICE, oslavili jsme DEN DĚTÍ,
Jako malé poděkování a rozptýlení pro všechny sběrače
pojedeme na výlet do záchranné stanice PASÍČKA.
pořádáme dne 2. 7. 2021 opíkačku s občerstvením. Těšíme se
Nevzdáváme se naděje, že bude lépe a zase se po letních na vás od 17h v Trpíně na výletišti.
prázdninách vrhneme do běžného chodu výchovy a vzdělávání
Lucie Křížová a Martina Švábová
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Tady byla vždycky levná hospoda – vyprávění Františka Kozáka
Velké plány předka Macků
Hospoda na tomto místě fungovala už asi před 150 lety. Založil ji
můj předek Macků, který se živil povoznictvím. Zajížděl do Itálie,
pozdější Jugoslávie i jinam se lnem a tkaninami a zpátky vozil koření, sůl a další zboží, které tu nebylo k dostání. Údajně poté, co našel poklad, nechal postavit tuto chalupu, která hned po dokončení
vyhořela (požár se snad rozšířil z čísla 23 přes č. 24 na č. 25). Aby ji
opravil, musel se zadlužit a prodat pole. Už tehdy měl s celým objektem velké plány, chtěl tu např. vybudovat palírnu nebo tkalcovskou dílnu.

Film
Když mi bylo 13 let, náš statek se zalíbil filmařům, kteří v Bystrém a okolí natáčeli film Všichni dobří rodáci. Vypráví o životě
na vsi po nástupu komunismu a o osudu obyvatel, kteří se kolektivizaci vzepřeli a chtěli pokračovat v hospodaření na vlastních, po
generace obdělávaných pozemcích. Marně. A tak se tu točila scéna, v níž komunistický funkcionář nadšeně cválá na zestátněném
koni, nebo ta, v níž Waldemar Matuška pomáhá statkáři naložit
povoz nábytkem a kočíruje ho ze zabraného statku. Film, natočený
v roce 1968, byl po čtyřech měsících promítání zakázán, obnovené
premiéry se dočkal až po roce 1989. O jeho kvalitě svědčí mnoho
mezinárodních cen, z nichž nejcennější je cena za režii, kterou Vojtěch Jasný získal v roce 1969 na slavném festivalu v Cannes.
Znovuotevření vlastní hospody
Hospodu jsme s manželkou znovu otevřeli 14. června 1991. Je stejně zařízena jako ta dřívější, jen krb je nový, dříve tu bývala kamna.
Kulatý stůl uprostřed je původní, výklenek ve zdi za výčepem také.
Stejný pult i výklenek se nachází o patro výš v sále, kde bývaly sokolské zábavy a divadla. Poslední divadlo tu bylo odehráno někdy
na začátku 60. let hostujícím souborem, trpínské soubory už v té
době nehrály. V místnosti za výčepem, kde stál před lety kulečník,
bývala kuchyň. Tam, kde jsou dnes záchody, míval dědeček trafiku.

Lešení u Kozáků

František Kozák první za první republiky
Josef a Petrolína Mackovi byli nevlastními rodiči mého dědečka
Františka Kozáka. V roce 1925 jemu a jeho ženě Anastázii hospodu
předali smlouvou postupní. Dědeček jako válečný invalida měl navíc povolení provozovat trafiku, tehdy se cigarety nemohly prodávat všude jako dnes. Nějaký příjem šel i ze zábav a plesů, kde hostinští vždycky držívali výčep. Spolky těžily hlavně ze vstupného,
organizátoři proto chodili po vesnici a prodávali vstupenky. Lidi si
je kupovali, i když pak na zábavu nepřišli, jen aby spolky podpořili.
Kampelička
Nad průjezdem bývala kampelička, cedulka z ní visí v hospodě
na zdi vedle krbu. Svým členům poskytovala úvěry a přijímala
od nich vklady. Mívala otevřeno i v neděli ráno. Ještě na začátku
U Kozáků 2014
60. let fungovala, pak ji přebrala Spořitelna. Pamatuji si, že sem
chodili úřadovat Josef Leinveber č. 13 a Josef Vaverka č. 51 Soukromí zemědělci
(řezník).
Současně s otevřením hospody jsme mohli začít soukromě hospodařit. Měli jsme kolem 20 ks jalového dobytka a asi dvě krávy
Spolupráce s Jednotou
na mléko. Pro zpestření nabídky jsme se z něj pokoušeli vyrábět
V době komunismu nebylo možné soukromě podnikat, proto sýr. V jednu chvíli jsme měli i jezdeckého koně. Později jsem měl už
v roce 1950 přešla hospoda pod státem spravovanou Jednotu a jen jalový dobytek a ovce. Obhospodařoval jsem necelých 35 ha
v naší dnešní kuchyni byla zřízena prodejna. Později chtěla Jednota půdy, z toho jsem měl asi 6 ha pronajatých. Na 16 ha jsem pěstoval
celý objekt odkoupit. Protože babičku o prodeji nepřesvědčili, byla obilí ke zkrmení nebo prodeji, kdo o to měl zájem. Později jsem
v polovině 60. let postavena budova prodejny a pohostinství nekvalitním obilím i topil. Zbytek půdy jsem zatravňoval a sušil sena bývalých obecních hlavatiskách (naproti č. 109). Naše hospoda no pro dobytek. Třicet let jsme byli bez dovolené. Jednou jsme
ukončila činnost v roce 1965. Babička provozovala hospodu 40 let, na jeden den odjeli a býci se urvali z chlíva, museli je potom chytat.
v té nové ještě do důchodu krátce, asi jeden rok, pracovala.
Nebyli zvyklí, že je krmí někdo jiný.
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V roce 2015 jsem zemědělskou činnost ukončil, stroje prodal a pole Zelené pivo
pronajímám.
Asi deset let jsme na Zelený čtvrtek před Velikonocemi točili tzv.
zelené pivo. Jako dodavatel nejkvalitnějšího velikonočního speciálu
se osvědčil pivovar Starobrno, každý rok jsme ho brali tři až čtyři
sudy. Tato kombinace 13˚ piva a (dle výrobce) bylinek byla velmi
oblíbená, hospoda v ten den skutečně praskala ve švech návštěvou
místních i přespolních. Našli se tací, kteří do hostince za celý rok
nezabloudili, ale na zelené pivo zašli. Lidé chodili i se džbány a konvičkami a pivo si odnášeli domů.
Ceny
Tady vždycky byla levná hospoda. Je lepší mít levno a plnou hospodu než draho a hospodu prázdnou.

Hostinec U Kozáků fungoval do 14. března 2020, kdy byly v první
vlně epidemie koronaviru vládou uzavřeny všechny provozovny.
Po uvolnění restrikcí se majitelé rozhodli, s ohledem na zdravotní
stav, hospodu již neotevřít. Třicátých narozenin se obnovený hostinec bohužel nedočkal. Nezbývá než vzpomínat, poděkovat za všechny veselé chvíle i za toto vyprávění.
sepsala Veronika Tichá

Daněk evropský
Pozorným návštěvníkům přírody jistě v posledních letech neunikl
fakt, že kromě u nás běžného srnce obecného a bohužel už méně
běžného zajíce polního lze u nás spatřit mnohem většího daňka
evropského. Delší dobu jej můžeme potkat v Kamencích, u Horní
silnice na Bystré, ve Studeným a už ani na Hlásnici, ve Žlebích a
v Horách není nijak vzácným hostem.
Daněk je původem zvěří z oblasti Středomoří a Malé Asie.
Ve středověku se rozšířil především v oborních chovech po celé
Evropě.
Místní populace daňka pochází původně z Maďarska ze světoznámé honitby Gyulaj, odkud byla v polovině osmdesátých let
minulého století přivezena do aklimatizační obůrky na Chrastavci.
Těchto 10 daňků spolu s dalšími deseti z Náměště nad Oslavou
v následujících letech vytvořilo silnou populaci, která se rozšířila i
k nám a do dalšího okolí.
Že se u nás daňkům daří, svědčí i fakt, že daňci z honitby
Trpín–Hartmanice byli v nedávné době oceněni dvěma zlatými a
jednou bronzovou medailí na okresní přehlídce trofejí. Daněk se
stal naší důležitou lovnou zvěří, nakonec návštěvníci mysliveckých
plesů v Trpíně mohou potvrdit pověstnou jemnost dančí zvěřiny.
Jistou zajímavostí je, že mezi loňskými daňčaty se objevilo
daňče-albín. Jedná se o bíle zbarvený kus, dnes již dospívající. Někteří z nás měli to štěstí jej vidět, ať už v tlupě s ostatními, nebo
poslední dobou osamocené.
Přestože bíle zbarvený daněk není v chovu žádoucí, podle
mysliveckých tradic ulovení bílé zvěře přináší smůlu. Nechme se
překvapit, jaký bude další osud naší „rarity“.
Vlastislav Tichý, myslivecký hospodář

Pan Kozák na poli

Co se vypije
Dříve jsme týdně vytočili cca 10 sudů piva (asi 1000 piv) a prodali
20–25 beden lahvového piva, v létě víc. V posledních letech byla
spotřeba asi 8 sudů. Lahvové pivo se ke konci prodávalo málo, lidé
ho raději nakupují v supermarketech. Po roce 1989 přišla veliká
móda pít zahraniční kořalku, whisky, koňak. Dneska se lidi vrací
k tuzemskému rumu, zelené (peprmintce), vodce, slivovici a režné.
Už se prakticky nepije výčepní kořalka. V neděli tu nebylo tolik hostů jako kdysi za babičky. To bývala celou neděli plná hospoda.
Za nás lidi chodili více ve všední den, a hlavně čím dál později přicházeli i odcházeli.
Dosud týdně nakládáme 3 metráky utopenců, před Vánoci
více. Jezdí si pro ně z daleka a berou jich velké množství, hodně se
prodávají v dalších hospodách a restauracích. Recept máme vlastní, postupně jsme ho vylepšovali.

Pan Kozák u pípy
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Strategický rozvojový plán obce
V minulém čísle zpravodaje jste byli vyzváni k účasti na přípravě
strategického rozvojového plánu obce pro roky 2021–2030. Vyplněných dotazníků jsme obdrželi opravdu velké množství - rád bych
poděkoval za vaši účast a podněty, které poslouží jako konkrétní
body této strategie. Dopracování a následné schválení plánu bude
probíhat v následujících měsících. Dokument bude sloužit jako
podklad pro žádosti o dotace v příštím období. Počet investičních
akcí a jejich celkový finanční rozsah bude v součtu zásadně převyšovat naše finanční možnosti a zrealizována bude jistě jenom část
z tohoto seznamu. Pokud by se ale v tomto období objevila dotační
možnost na projekt, který v tomto dokumentu není, mohlo by být
problematické pro něj dotaci použít, takže je lépe zapracovat
všechny potenciální plány a následně vybrat ty, na které budou

aktuálně vypisovány možnosti finanční podpory.
Nejvyšší prioritou občanů Trpína a Hlásnice je investice
do infrastruktury a na opačném konci zájmu skončil rozvoj cestovního ruchu. Schválená strategie by měla tento trend reflektovat.
Mezi časté podněty patřila kanalizace, dostupnost a kvalita služeb
(obchod, hospoda, lékařská péče) a konkrétní nápady jako například naučná stezka po okolí Trpína, cyklostezka na Kněževes, chybějící veřejné osvětlení, úprava parku u obchodu, sportovní klubovna a WC na volejbalovém hřišti, obnova aleje směrem na Olešnici a
mnoho dalších. Projekty, které se dají popsat a finančně ohodnotit,
zařadíme do strategického plánu, a připomínky ke kvalitě a úrovni
služeb budeme řešit.
Josef Štaud

Mým pohledem ...
V září roku 2018, v mém posledním příspěvku ve funkci starosty, Přeji celému zastupitelstvu pevné zdraví, osobní pohodu, spokojejsem vyslovil přání, abychom si v nadcházejících obecních volbách nost a hodně sil a odvahy ke všemu, co mají ještě před sebou.
zvolili zastupitelstvo zodpovědné a pracovité. S uspokojením sleduMiloslav Tocháček
ji práci vedení obce a zastupitelstva a jsem rád, že se moje přání
naplňuje. S odpovědností k finančnímu hospodaření a správě věcí Oblastní charita Polička přijme
veřejných ve složitém období pandemie se stále daří zachovat neZDRAVOTNÍ SESTRU DO STŘEDISKA DOMÁCÍ PÉČE
zbytný rozvoj a myslet na budoucnost obou našich obcí. Právě respektování základních principů slušnosti, hospodárnosti a zodpo- Další informace o nabízené pozici poskytne uchazečům Želmíra
vědnosti je důležitým předpokladem pro udržení důvěry občanů. Je Plecháčková, vedoucí Charitní ošetřovatelské služby na těchto
jen škoda, že tyto zásady nejsou samozřejmostí ve vedení státu a kontaktech: 461 722 218, 731 598 817
chos.dhp@pol.hk.caritas.cz
celé společnosti. Věřím, že se to změní.
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za Hlásnicí. Duchovní podpora P. Stanislava Tomšíčka byla opravdu
posilující, provedla nás starostmi i radostmi všedních dnů a dodala
elán do práce i služby pro dny příští.
Vážení a milí čtenáři, naši přátelé a podporovatelé, jsme
nesmírně rádi, že s Vámi můžeme být takto vzájemně nablízku.
Za OCHP vše dobré a příjemné léto přeje
Marcela Vraspírová

Zčerstva se nadechnout
Červnové dny nám v Oblastní charitě Polička umožnily konečně se
plně a zčerstva nadechnout. A to zejména co se týče různých aktivit
pro naše klienty i směrem k veřejnosti, tedy Vám všem, kteří nám
jste jakýmkoli způsobem nablízku a charitní dílo se může těšit Vaší
přízni a podpoře, čehož si velice vážíme. Při tom všem ale nezapomínáme také na naši posilu vlastní. Ale trochu popořádku.
„Velice si vážím práce a služby všech kolegů, kteří po celé
trvání nelehké doby, již máme za sebou, zabezpečili zcela profesionální chod a poskytování charitních služeb.“ To jsou slova ředitele
poličské Charity, Mgr. Martina Dvořáka. Patří k nim ale také slova
poděkování, která směřoval rovněž ke všem zúčastněným na rozsáhlé a náročné rekonstrukci Charitního domu IV. Tento dům byl
kolaudací a následným požehnáním uveden do další etapy svého
života a nyní se v něm zabydluje Charitní pečovatelská služba a
Osobní asistence, Denní stacionář a zdravotníci Domácího hospice
sv. Michaela. Rok 2020 v mnohém zahýbal našimi plány, ke kterým
se nyní můžeme směle vrátit a pustit se do nich s neutuchajícím
nadšením. Jmenujme například Burzu filantropie, v rámci které
jsme vypracovali projekt na pořízení nové a moc potřebné vetší
pece na pálení keramiky v našich terapeutických dílnách. Dalším
projektem, který směřuje k realizaci v prvních dnech měsíce září, je
II. ročník Nebeské aukce. Ta nabídne výtvarné práce žáků a studentů škol poličského regionu a veřejnost si je bude moci zakoupit
formou klasické aukční soutěže. Nebeská aukce má benefiční záměr podpořit právě dokončení a dovybavení rekonstruovaného
Charitního domu IV.. Benefičním úmyslem můžeme navázat
na Benefiční koncert. Věříme, že konáním jeho již 21. ročníku potěšíme širokou veřejnost v druhé polovině listopadu, a jako interprety přivítáme vokální kvarteto Bohemia Voice. Pravděpodobně
s vydáním tohoto čísla trpínského zpravodaje se míjí naše charitní
beseda o zajímavé knize Břehy nejsou na dohled. Autorkou je vedoucí naší charitní služby Domácího hospice sv. Michaela, Mgr.
Jitka Kosíková. Možná právě ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, někteří
z Vás vstřebáváte zážitky právě z této besedy. A pokud k nám jsou
termíny milosrdné, držíte zpravodaj v ruce ještě před akcí a můžete
se na ni za námi vypravit. Koná se 22. června v 18 hodin v Divadelním klubu v Poličce. Kniha bude k zakoupení nejen na besedě spojené s autogramiádou, ale také v našem terapeutickém obchůdku
Fimfárum.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Diakonie Broumov, sociální družstvo, dříve občanské sdružení, začalo jako první v republice s myšlenkou dalšího využití obnošeného
šatstva pro potřebné občany. Již od svého založení v roce 1993
organizuje sbírky šatstva od občanů a současně uskutečňuje řadu
sociálních projektů – materiální pomoc sociálně slabým rodinám,
jednotlivcům i organizacím, pomoc při živelních pohromách, pomoc zasílanou do zahraničí, azylovou ubytovnu, pracovní místa
pro osoby těžce umístitelné na trhu práce apod. K tomu provozuje
Středisko sociální pomoci.
Celá oblast sběru použitého šatstva a dalších drobných věcí
z domácností současně výrazně ovlivňuje životní prostředí jako
prevence vzniku odpadů. Veškerý sběr textilního materiálu, včetně
sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie Broumov přetřídit, využít nebo zpracovat. Vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz
na zpracování textilu již nevhodného k nošení či nějak poškozeného na čistící plachetky. Z materiálu, který by jinak skončil na skládkách, smysluplně využije cca 70 %. Tento cíl podpořilo i Ministerstvo životního prostředí podporou našeho programu „Systém separace a svozu textilu“ v oblasti umisťování kontejnerů na sběr textilu.
Diakonie Broumov je od počátku
nastavena jako sociální firma, která se plně
hlásí k základním aspektům sociálního podnikání. Byla založena za účelem obecně prospěšné činnosti a zisk z jejích aktivit je využíván pro podporu této činnosti, zejména
sociální práce. Zajišťujeme především kompletní služby lidem bez domova počínající
ubytováním v našem objektu. Máme vytvořeny pracovní pozice
pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva.
Spolupracujeme se sociálními odbory městských úřadů celé
ČR a na základě jejich žádostí připravujeme jednotlivcům i celým
rodinám materiální pomoc formou poskytnutí oblečení či vybavení
domácností.
Drobný prodej, který uskutečňuje Diakonie Broumov
ve svých prodejnách za ceny nižší než v second handech, umožňuje
nákup i nízkopříjmovým rodinám či občanům. Zisk z těchto prodejen slouží jak na pokrytí nákladů těchto prodejen, tak na sociální
práci Diakonie. Prodejny slouží zároveň i jako sběrná a výdejní střediska materiální pomoci zdarma.
Lucie Březinová, Diakonie Broumov

Abychom se i my, charitní pracovníci, setkali pospolu a
pro naši další službu posílili, absolvovali jsme po delším čase duchovní obnovu, za kterou jsme vyjeli do Svojanova, a následně vyšlápli krásnou letní, slunečnou krajinou ke kapli sv. Maří Magdaleny

Redakční poznámka: Ošacení pro Diakonii Broumov můžete darovat prostřednictvím pravidelných sběrů v kulturním domě. Oblečení vhozené do
kontejneru u obchodu putuje ke komerčnímu zpracování do firmy TEXTILECO A.S.
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Jubilanti

Cherry Orsáčková

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

Král Zdeněk

Štaudová Ludmila

Filip Pavel

Tichý Václav

Štěpánek Josef

Břenková Olga

Zunka Josef

Krušinová Marie

Němcová Marie

Švancarová Marie

Eva Švancarová

Společenská kronika

Narození
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