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noviska budeme moci čerpat podporu ve výši 70 % způsobilých
výdajů. Pokud se podaří získat vyjádření včas, je v plánu vypuštění
na podzim tohoto roku a vlastní odtěžení 3 200 tun sedimentu
na jaře 2022. Pro letošní zimní sezónu budeme tedy muset řešit
alternativní kluziště.
V minulém čísle zpravodaje jste byli vyzváni k vyplnění dotazníku na úroveň kvality signálu mobilních telefonů. Získali jsme
spoustu konkrétních podnětů a s jejich výstupy jsme konfrontovali
jednotlivé operátory. Jejich přístup byl odlišný a v zásadě ani nekorespondoval s počtem stěžovatelů. T-Mobile (35 podnětů) vyjádřil
svou lítost a soucit, ale zároveň zdůraznil, že neplánuje v dohledné
době zesílení signálu v naší lokalitě. Vodafone (11 podnětů) slíbil
upravit směr a intenzitu signálu. O2 (6 podnětů) nereagoval vůbec.
Opětovně jsme se obrátili i na Český telekomunikační úřad se stížností na nekvalitní pokrytí obce, a to zejména uvnitř nemovitostí.
Naším dotazem bylo, jak můžeme našim občanům pomoci a jakou
technologii můžeme legálně použít na zesílení signálu, pokud operátoři přistupují k řešení takto negativně. V závěrečném odstavci
třístránkové odpovědi pak ČTU shrnul, že použití zesilovačů bez
schválení jednotlivých operátorů je nelegální a tito povolení zásadně neudělují. Kruh se tedy uzavřel. Naštěstí jsme narazili na novou
technologii wifi volání. Toto
nastavení umožňuje na chytrých telefonech zapnout využití wifi pro zprostředkování
volání, pokud jste v jejím dosahu. Pro domácnosti, které
disponují připojením k bezdrátovému internetu, je toto
možnost, jak zajistit volání
i v místech bez signálu. Nastavení jednotlivých telefonů je
různé, a tak nemůžeme dát
generel návod, ale jistě jej
najdete pro váš konkrétní
telefon na internetu. V oblasti posílení signálu jednotlivých operátorů budeme stále tento nedostatek připomínat a vyžadovat nápravu tohoto stavu.

Vážení spoluobčané,
přiblížil se podzim, a tak je na čase bilancovat uplynulé léto. Kulturní a společenské akce proběhly bez větších omezení a po dlouhé
době jsme si zase mohli dopřát oficiální sousedskou družbu.
Ve školce došlo ke kompletní rekonstrukci hlavní třídy. Stav
interiéru byl původní z roku 1974, proto došlo k výměně radiátorů,
elektroinstalace, omítek a ostatních prvků. Třída opravdu prokoukla, a tak jsme mohli přivítat naše děti po prázdninách v novém prostředí. Na akci bude využita schválená dotace z Programu rozvoje
venkova (SZIF) ve výši 80 % výdajů.

Opravená třída ve školce

Práce na opravě potoka v Hlásnici, které realizují Lesy ČR,
nabírají další zpoždění, a tak se zároveň oddaluje i výměna druhé
větve vodovodu, která je na tyto práce navázána. Stále platí plán
na realizaci v tomto roce, ale uvidíme, kdy se budeme moci do naší
části pustit.
Výměna vodovodu v Trpíně na „Andrlíkově louce“ začne
ještě tento podzim. Výše podpory Pardubického kraje, které jsme
na výměny částí vodovodů čerpali v uplynulých letech, se procentuálně snížila na polovinu. Přesto se zastupitelstvo rozhodlo tyto
výměny zrealizovat i za cenu zapojení většího podílu vlastních prostředků. Daňový výběr a z toho vyplývající měsíční příjmy do obecního rozpočtu odrážejí aktuální pozitivní vývoj ekonomiky a jsou
vyšší, než jsme předpokládali. Z přebytků si tedy můžeme dovolit
uhradit tyto rozdíly.
Projekt na odbahnění obecního rybníka je hotov a předán
ke schválení na Ministerstvo zemědělství. V případě kladného sta-

Přeji vám příjemné prožití podzimu
Josef Štaud, starosta
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Dětské dny v Trpíně

Volejbalový turnaj

Dětský den v Trpíně je již tradiční akcí, která v letošním roce naštěstí mohla proběhnout na začátku i na konci prázdnin.

Letošní ročník volejbalového turnaje proběhl v sobotu 24. července
na hřišti za školou za krásného počasí. Za účasti tradičních týmů
jsme si užili příjemný sportovní den. O to více jsme byli spokojeni
s výsledkem – vítězem se stalo domácí družstvo Trpín A. V příštím
roce se bude jednat již o 20 let od prvního novodobého turnaje,
Prázdniny tedy zahájil dětský den, který proběhl 3. 7. 2021.
a tak máme v plánu pozvat všechny původní obce, které byly
Místní spolky společně s obcí připravily pro děti trasu kolem Trpína počátku tohoto každoročního přátelského setkávání.
na, na které byly nachystané různé úkoly a soutěže. Zúčastnilo se
Josef Štaud
přibližně 60 nejen trpínských dětí. Všechny děti, které úspěšně
absolvovaly soutěžní trasu, byly odměněny dárkovým balíčkem.
SK Torpédo Trpín
Takže nikdo neodešel s prázdnou. Program pokračoval na výletišti,
kde se děti mohly zúčastnit dalších soutěží a her, které probíhaly SK Torpédo Trpín zdraví
až do večerních hodin. Pro nejmenší byl na výletišti nachystaný všechny fanoušky a čtenáskákací hrad. Každoročně je velmi oblíbené malování na obličej ře zpravodaje. Jen velice
a stejně tomu bylo i letos. Nachystáno bylo opět dobré občerstve- krátce přinášíme informace o dění v klubu. Minulá
ní, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé.
sezona byla poznamenaná, tak jako veškeré dění,
pandemií COVID-19. Sezonu jsme zahájili opět
v BHL, ale oproti minulým
rokům v 1. lize, a ne
v Extralize. Něž přišla tvrdá omezení nejen pro sport, stihli jsem odehrát jediný zápas.
Všichni doufáme v delší trvání začínající sezony.
Nadále budeme hrát soutěž v Bystřici, která doznala organizačních změn. Týmy již nebudou rozděleny do dvou výkonnostních
soutěží-1.liga a Extraliga, kde se mohlo postupovat/sestupovat.
Soutěž bude pouze jedna s 18 týmy, rozdělená na dvě skupiny.
Rozdělení do skupin je podle umístění posledního dokončeného
ročníku. Týmy ve skupinách odehrají jednokolově každý s každým
Zakončení prázdnin proběhlo 28. 8. 2021. Počasí bohužel
první část. Následně první čtyři týmy z každé skupiny vytvoří novou
nepřálo, a tak se dětský den konal v kulturním domě. Přesto se
skupinu 8 týmů a zbylé druhou skupinu 10 tymů. Toto již zůstává
povedl a přišlo hodně dětí. Odpoledne bylo opět vyplněno mnoha
do konce soutěže, kde se opět odehraje jednokolově každý s kažsoutěžemi a na konci každé z nich byla nachystaná sladká odměna.
dým a následuje play-off. Rozdělení nám přisoudilo týmy: Sokoli,
V čase mezi soutěžemi si děti mohly hrát a tancovat na hudbu, ktePísečné, Lísek, Bukov, Nyklovice, Bolks, Maoři a Tišnov.
rá dětský den doprovázela celé odpoledne. Ani tentokrát nechyběVšichni doufáme, že se sezona odehraje bez větších problélo malování na obličej. Pro děti i dospělé bylo nachystané občermů a přerušení. Jako vždy děkujeme našim podporovatelům a fastvení, kterého se ujal hasičský spolek.
nouškům a potkáme se nejen na hokeji, ale i na dalších akcích.
Všem tedy moc děkujeme za účast a budeme se těšit
Tomáš Prudký
na příští rok!
Jiřina Marečková
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V neděli jsme byli asi 6 km od Palkonye v bývalém lomu
v expozici soch z kamene a železa. Autory jsou umělci z mnoha
evropských zemí. Fotodokumentaci zde také v minulosti pořizovala
bývalá starostka Nóra Becker .
Našim hostitelům jsme jako dárek vezli obrazovou koláž
z fotografií za celou dobu našeho přátelství, džemy od Magdy Králové, sirupy od Aničky Štaudové, medovinu od Jaroslava Tichého
a skleničky na víno s letopočtem našeho přátelství.
Za 20 let našich vzájemných setkání se do Palkonye podívalo
119 lidí. V tomto počtu jsou tlumočníci a muzikanti z Trpína, kteří
hráli na festivalu v roce 2007.
Starostové obou obcí Josef Štaud a Dénes Tompos vyjádřili
přání, aby vztahy pokračovaly i v budoucnu. Dvacetileté přátelství
k tomu zavazuje.
Při rozloučení jsme přátele z Palkonye pozvali v příštím roce
na návštěvu do Trpína.
Miloslav Tocháček

Trpín–Palkonya 20 let

Po téměř jednom a půl roce epidemiologických opatření se letos
v létě otevřela možnost vycestovat do zahraničí. Proto když nás
přátelé z partnerské maďarské obce Palkonya na třetí srpnový víkend pozvali na návštěvu, pozvání jsme přijali. Letos uplynulo již 20
let od našeho prvního setkání v roce 2001, kdy jsme se společně
zúčastnili festivalu Kultura evropského venkova v Bystrém. O vzniku zmíněného programu, zapojení evropských vesnic a jeho poslání
v evropské kultuře jsem psal v příspěvku v září 2019.

TáTa Kemp 2021
Pro letošní ročník již tradičního víkendového výletu tátů a dětí jsme
neputovali moc daleko. Cílem byl kemp a pláž u statku Svitavice
na Křetínské přehradě. Tady jsme vybudovali stanový tábor
a s dětmi si užili spoustu legrace. Naše skupina se od loňského roku
opět o něco rozrostla, za což jsme velice rádi. Už teď se těšíme
na příští léto.

V pátek 20. srpna jsme po přivítání a obědě navštívili středověký hrad Siklós, který je výraznou dominantou celého kraje.
Z vyhlídkového ochozu je nádherný pohled na zvlněnou krajinu
osázenou vinicemi. Palkonya je v této oblasti významnou vinařskou
obcí s tradiční produkcí zejména červených vín. Rozvíjí se zde také
nové vinařství Mokos, které produkuje širokou paletu bílých i čerJosef Štaud
vených vín dle nejmodernějších technologií.
V sobotním programu jsme byli pozváni do vinařství Mokos
a do nám dobře známých vinařství Jánose Haraszti a Attily Blázso- Ochotnické divadlo Boskovice
V sobotu 10. července u nás sehráli ochotníci z Boskovic divadelní
vics.
představení Když se zhasne.
Foto: ochotníci z Boskovic

Odpoledne předvedla švábská komunita bohaté a zajímavé
kulturní pásmo, kde se střídali kapely a hudebníci různých žánrů
a taneční soubory. Na vysvětlenou – švábská komunita sdružuje
potomky bývalého německého osídlení z oblasti zejména západního Bavorska a Bádensko-Württemberska. V Palkonyi je několik
rodin, které se k odkazu svých předků hlásí.
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Kavinský potok
pramení nad biotopem u Trpína a nedaleko Dolní Lhoty se vlévá
do říčky Křetínky. V úseku krátce před soutokem (cca od 2 km
až po 0,7 km) protéká zaříznutým údolím nazývaným Kaviny. Víme,
že se v tomto regionu jedná o přírodní unikát. Ale proč vlastně?

vec neboli travertin, pramenný vápenec. Může se tak dít proto, že
mezi okolními horninami se nacházejí také krystalické vápence
(mramory). Díky tomu zde vzniká plochá travertinová kaskáda
dlouhá necelých 40 metrů a široká do 8 metrů. Mocnost zdejších,
převážně holocenních (mladočtvrtohorních) travertinů je menší
než jeden metr. I tak je to rarita, hojnější výskyty travertinů byly
v minulosti známy jen z karpatské části Moravy a z Českého krasu,
většina z nich byla bohužel dávno odtěžena na dekorační kámen.
Výjimečnost Kavin je známa již delší dobu. Nejen kvůli zajímavým vyšším, cévnatým rostlinám, ale hlavně kvůli mechorostům
a také měkkýšům – malakofaunu vápencových ostrůvků v širším
okolí zkoumal před desetiletími Ivan Hrubý, výsledky svých výzkumů publikoval v Časopise Národního muzea.
Rozsáhlejší rezervace zde byla navrhována již v 60. letech
minulého století. Ač se objevila i v turistických mapách, její vyhlášení se neuskutečnilo. Až roku 1997 tehdejší Okresní úřad v Blansku zřídil alespoň menší přírodní památku s názvem Kavinský potok, která však zahrnuje jen část Kavin. Zbytek leží již v okrese Svitavy, tedy v Pardubickém kraji. Škoda, že orgány ochrany přírody
nedokázaly dodnes najít společnou řeč a zahrnout do chráněného
území všechny přírodovědecky cenné části Kavin, bez ohledu
na administrativní hranice.
Dnes přes Kaviny vede zelená značka z Kněževsi, je trasovaná vpravo nad potokem výše ve svahu. Kdo prochází značenou
cestou, z divokých roklí toho mnoho neuvidí. Pokud patříte mezi
nadšené a zároveň ohleduplné obdivovatele přírody, sejděte si
z turistické cesty na dno rokle k vlastnímu Kavinskému potoku.
Stojí to rozhodně za to. Je tam doslova divočina, některá místa jsou
zcela neprůchodná pro množství spadaných kmenů. Když jsem tam
nedávno byl, divoký Kavinský potok mi nahradil aspoň na okamžik
Slovenský ráj, do kterého již od mládí jezdívám skoro každé Velikonoce. Kvůli pandemii se mi to už dva roky nepodařilo. Na Kavinském potoce jsem si připadal jako v některé z roklin onoho karpatského národního parku.
Hynek Skořepa (Muzeum regionu Boskovicka)
Podle článku v Ohlasech dění na Boskovicku z 5. 4. 2021
https://ohlasy.info

Kaviny
Díky velké geologické pestrosti (střídání různých přeměněných
hornin jako fylitů, rul či krystalických vápenců) a erozní činnosti
Kavinského potoka a několika jeho drobných přítoků zde vznikly
skalnaté soutěsky s četnými peřejemi a vodopády. Kulturní smrkové lesy výše na svazích sice i zde odumírají a jsou postupně těženy,
v inverzních polohách stinných roklí však staré smrky většinou dosud žijí. A přijdou-li vlhčí roky, možná dokážou atakům kůrovce
odolat. Jedná se totiž o stanoviště, na kterých byl smrk jako jednotlivá příměs smíšených lesů s velkou pravděpodobností přítomen
ještě dříve, než jej lidé na přelomu 18. a 19. století začali hojně
vysazovat. Věkovité smrky a jedle na Kavinách občas doprovázejí
listnáče – javory kleny, jasany, buky a na slunných skalních hranách
i lípy.
Lokalita má podhorský charakter. Botanici zde zaznamenali
výskyt druhů vyšších poloh, třeba keře zimolezu černého (mnohem
vzácnějšího než běžný zimolez pýřitý), růže převislé a zejména sleziníku zeleného, který zde má izolovaný výskyt. Je to nenápadná
malá kapradina s rozsáhlým areálem rozšíření (horské oblasti Evropy, severní Asie, pohoří Atlas na severu Afriky, Severní Amerika).
U nás je však vzácný a vyhledává vlhké, stinné skály, především
vápencové. Častější je jen v Krkonoších, Moravském krasu
a v Hrubém Jeseníku. Často se s ním setkávám ve vápencových
částech slovenských Karpat, třeba ve Slovenském ráji. Na Kavinách
roste v jedné ze soutěsek v blízkosti Bílého pramene. Výše na skalnatých stráních lze vidět mnohem hojnější sleziník červený. Poznají
se od sebe dobře – řapíky listů sleziníku zeleného jsou sytě zelené,
v případě sleziníku červeného hnědé až červenohnědé.

Řada lidí asi ani netuší, jak dobrou lokalitu mají
kousek za domem
Českomoravskou vrchovinu tvoří převážně kyselé horniny (ruly,
žula), a proto i podzemní voda je spíše kyselá s nízkým obsahem
minerálů, zejména vápníku. V Kavinách se ale vyskytují vložky krystalických vápenců, které obohacují zdejší prameny o sloučeniny
vápníku. Jejich koncentrace je tak vysoká, že v místě, kde pramen
vyvěrá na povrch, dochází za účasti rostlin (řasy, mechy) ke srážení
vápníku a vzniká tzv. pěnovec, někdy označovaný jako travertin.
V oblastech, kde se vyskytují minerálně bohaté horniny ‒ v České
republice např. v Bílých Karpatech ‒, nejde o nic mimořádného, ale
na Českomoravské vrchovině představuje pěnovcové prameniště
unikátní přírodní fenomén. Na prameniště s vysráženým pěnovcem
je pak vázaná specifická vegetace, kterou tvoří spíše mechy než
kvetoucí rostliny a živočišstvo ‒ hlavně malí měkkýši, případně další vodní bezobratlí.

Fotografie sleziníku zeleného od Hynka Skořepy

Zajímavostí Kavin je Bílý pramen, zmíněný dokonce v tištěných Vysvětlivkách k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 (vydány roku 2000). Nachází
se v levém úbočí Kavinského potoka a má vydatnost v řádu desetin
litrů za sekundu. Traduje se sice, že jde o pramen minerální, není
to však pravda, jedná se o prosté vody. A to přesto, že se zde z vody za spolupůsobení rostlin a mikroorganismů sráží takzvaný pěno4

Pěnovcový proud se nachází v levém svahu údolí asi 1 km JZ
od soutoku Kavinského potoka s Křetínkou v nadmořské výšce 480
–500 m n. m. Sladkovodní vápence se zde usazují ve vodě z pramene, který vyvěrá asi 19 m vysoko nade dnem údolí. Maloplošně se
uhličitan vápenatý sráží také na prameništi levostranného přítoku
Kavinského potoka: 1,1 km JZ od soutoku Kavinského potoka s Křetínkou a na strmé, cca 3 m vysoké skalní stěně nad řečištěm potoka
v místě, kde přes skalní hranu stéká nevelká stružka.
Lokalita však není významná jen pěnovcovým pramenem.
Jak již uvedl kolega Skořepa, hluboké údolí Kavinského potoka má
místy charakter stinné soutěsky, kde chladné a vlhké klima umožňuje existenci podhorských rostlinných druhů, které v okolní krajině najdeme jen vzácně. Některé zde mají zcela izolované výskyty.
Kromě výše zmíněných se jedná o čarovník alpský nebo kapradinu
laločnatou. V minulosti zde byl nalezen také kruštík Greuterův,
silně ohrožená orchidej stinných lesů. Klima soutěsky, vlhké ostřikované skalky a místy ležící padlé kmeny dále podmiňují přítomnost bohatých mechových společenstev. K nejpozoruhodnějším
mechům v Kavinách patří šikoušek zelený, druh evropského významu chráněný Bernskou úmluvou. Šikoušek je ještě drobnější než
většina našich „obyčejných“ mechů. Pouhým okem jej můžeme
spatřit pouze tehdy, když vytvoří asi 1 cm dlouhý štět s tobolkou.
Tento druh však roste pouze na vlhkém tlejícím dřevě v určitém
stadiu rozkladu.

Foto: Jaroslav Horák

územní ochrany. V zájmu zachování velmi cenného přírodního fenoménu pěnovcových pramenišť a navazujících společenstev by
proto bylo vhodné rozšířit stávající přírodní památku severovýchodním směrem, nejlépe až k intravilánu Dolní Lhoty. Pěnovce
v Kavinách může v budoucnu ohrozit zejména nešetrné lesnické
hospodaření a jakékoliv zásahy do vodního režimu lokality.
Ochrana přírody je v tomto případě zároveň i ochranou podzemních vod.
Mám Vaši obec moc rád. Nejenže je Trpín malebná vesnice,
ale zároveň se v jeho okolí dosud zachovalo několik významných
přírodních lokalit ‒ např. vrch Fouska nebo meze na Panském
vrchu.
Tomáš Peterka (Masarykova univerzita)
V textu jsou použity informace z článku Rostlinná společenstva pěnovců v údolí Kaviny na Poličsku a autorovy komentáře

Jak můžeme pomoci chránit Kavinský potok?
Každý si můžeme dát pozor, aby nám do potoka nedopatřením
nespadlo, nevysypalo se ani nevylilo nic, co tam nepatří. Můžeme
se přidat k dobrovolníkům, kteří jej čistí od odpadků.
Obec Trpín chystá velmi nákladný projekt odkanalizování,
čistírna odpadních vod je plánována pod rybníkem. Do Kavin by
pak měla proudit jen čistá voda.
A konečně po nedávném masivním znečištění Kavin z areálu
společnosti Agro Vysočina Bystré a. s. se společnost zavázala
do budoucna situaci řešit. Ředitel Jan Dittrich k tomu dodává: „Celá
událost, při které došlo ke znečištění koryta Kavinského potoka,
nás velmi mrzí. Ihned po zjištění a nastalé situaci jsme okamžitými
aktivními kroky zamezili dalšímu proudění znečištěných látek
do koryta Kavinského potoka. Ve spolupráci se stavební firmou
jsme provedli opravu v podzemí zdestruovaného kanalizačního
vedení, které zapříčinilo samotné smíchání silážních šťáv a dešťových vod z dešťové kanalizace. Tato příčina havárie a také postup
opravy byly konzultovány s dozorovými orgány, což byly Městský
úřad Polička, vodoprávní úřad a následně také Česká inspekce životního prostředí Hradec Králové. Dále jsme v prostoru pod krytými silážními žlaby zbudovali v místě vyústění dešťové kanalizace
do volného prostoru větší zasakovací poldr tak, aby se maximum
vod zasakovalo v tomto území a nepokračovalo dále do lokality
Kavinského potoka.“

Foto: Jaroslav Kulík

Svahy údolí pokrývají převážně vysázené smrkové lesy, které v uplynulých letech postihla kůrovcová kalamita. Místy se však
uplatňují i stanoviště původní dřeviny, zejména jedle, buk, javor
klen, jasan ztepilý a podél potoka olše lepkavá. Pokud v podrostu
usychajících smrků již čekají semenáčky jedle, buku nebo jiných
listnatých stromů, pak se lesní porosty i „lesní prostředí“ v Kavinách v krátkém čase jistě obnoví, aniž by byl výrazně ovlivněn život
v soutěsce. Přirozené zmlazení jedlí a listnáčů může současně zabránit i dalším negativním jevům jako splach půdy ze svahů do potočního koryta.
Údolím Kavinského potoka prochází hranice mezi Jihomoravským a Pardubickým krajem. Zatímco v jižní části Kavin na území
Jihomoravského kraje je vyhlášena přírodní památka Kavinský potok, na navazujících pozemcích v Pardubickém kraji žádné zvláště
chráněné území zřízeno není. Paradoxně tak regionálně jedinečný
pěnovcový proud i zbylá část údolí se zachovalými skalními, potočními a ve fragmentech také suťovými společenstvy zůstávají bez
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Jako první startovaly ženy. S nejlepším časem doběhla Kateřina Vodičková ze SDH Rokytnice nad Rokytnou, domácí Martina
Švábová doběhla druhá a skoro domácí Pavlína Vaverková ze Svojanova pátá. Po doběhnutí poslední závodnice pořadatelé upravili
trať pro muže a hlavní část závodu mohla začít. Tradičně jako první
závodník startoval za SDH Trpín Martin Břenek a jako desátý závodník Zdeněk Král.
Během celého závodu krásně svítilo sluníčko, které přilákalo
řadu diváků. S dobrým občerstvením se jim určitě skvěle fandilo.
Závod byl ukončen kolem 17. hodiny vyhlášením výsledků. V pořadí
kategorie mužů do 35 let nedošlo oproti loňskému závodu k žádné
změně: 1. místo Zdeněk Král, 3. místo Martin Břenek. Pro úplnost
ještě doplním, že na 1. místě v kategorii muži nad 35 let byl Tomáš
Máca za SDH Brno-Slatina.
Závod se konal jen pár dní po tornádu, které poničilo několik obcí na jižní Moravě. Pořadatelé během závodu v Trpíně
do kasičky vybrali 40 000 Kč, které během dalších dnů předali
v postižených obcích. Všem, kteří přispěli, děkujeme. Děkujeme
také všem sponzorům a dobrovolným hasičům, kteří nám s organizací závodu pomáhali.
Magda Králová

Podle Tomáše Peterky by k částečné obnově života vodních
živočichů v Kavinském potoce mohlo dojít z drobných bočních přítoků, které snad znečištěním zasaženy nebyly. Rovněž společenstva ostřikovaných skal a svahů nad údolím, včetně regionálně výjimečného pěnovcového proudu, nemusely být díky své poloze příliš
dotčeny.

Kde lze najít o Kavinách více informací?
SKOŘEPA, Hynek. Krajiny Boskovicka: Kaviny. Ohlasy dění na Boskovicku, vyšlo 5. 4. 2021. Dostupné z: https://ohlasy.info/
clanky/2021/04/kaviny.html
PETERKA, Tomáš. Rostlinná společenstva pěnovců v údolí Kaviny
na Poličsku. In: Východočeský sborník přírodovědný: práce a studie.
2014, s. 117‒124. Dostupné přes: https: //www.vcm.cz
Kavinský potok. In MACKOVČIN, P. (ed.). Chráněná území ČR: Brněnsko. 2007, s. 145‒146. Dostupné v archivu na https://
www.ochranaprirody.cz
LOŽEK, Vojen. Pěnovec a malakofauna v údolí Kavínky u Trpína
na Poličsku. Časopis Národního muzea. 1968, 137(3/4), s. 73.
ŠÍLOVÁ, Daniela. Floristická a geobotanická studie území severozápadně od Olešnice na Moravě. Brno, 2004. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Zabývá se botanicky významnými nalezišti u Trpína, Hlásnice a okolních obcí.
Další zdroje jsou uvedeny v soupisech literatury těchto prací.
Téma připravila Veronika Tichá

Restaurátoři odvezli hlavní oltář z našeho kostela

TFA Trpín 2021

Foto: Simona Jurásková

Poslední červnovou neděli uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
v Trpíně už šestý ročník závodu TFA. Do závodu se přihlásilo 60
závodníků, ale řada z nich se rozhodla pomoci lidem v oblastech
poničených tornádem. Nakonec k nám dorazilo 50 závodníků
z šesti okolních krajů. Závodu se zúčastnilo 12 dívek a žen a 38
chlapů, kteří závodili ve dvou kategoriích – do 35 let a nad 35 let.
Závod začal kolem desáté hodiny dopoledne. Závodníci si
nejprve prohlédli a vyzkoušeli jednotlivé disciplíny nanečisto.
Na trati je pak čekalo roztažení dvou proudů „B“ na vzdálenost 40
m, 40 úderů nahoru a 40 úderů dolů 10kg kladivem na hammerboxu (holky mají 15 úderů nahoru a 15 úderů dolů), přenesení dvou
20kg barelů na vzdálenost 30 m (holky mají 10kg barely), transport
80kg figuríny na 30 m (holky mají stejnou figurínu, ale na 15 m),
dvě série 4x překulení pneumatiky (holky mají lehčí pneumatiku
a překulují ji jen 2krát), smotání dvou 20m hadice B a jejich uložení
do boxu (holky mají 10m hadice), překonání dvoumetrové bariéry,
vytažení 20kg závaží do prvního patra (holky mají 10kg závaží)
a běh do cíle.

Na jaře navštívila náš kostel ak. mal. Eva Kolmanová, která zpracovala průzkum hlavního oltáře svatého Václava. Na základě tohoto
dokumentu podala farnost žádost o dotaci z Ministerstva kultury
na jeho restaurování. Pro celkovou časovou i finanční náročnost
byl záměr rozložen do čtyř etap-čtyř let. Na konci srpna započala
první etapa. Oltář byl rozebrán na jednotlivé díly a odvezen do restaurátorské dílny. Zde bude dřevní hmota ozářena proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Dále bude proveden podrobný stratigrafický průzkum, na základě kterého bude rozhodnuto o definitivní podobě restaurátorského záměru.
A jak to v kostele nyní vypadá? Lešení pro demontáž zůstalo
na místě hlavního oltáře a celý prostor byl překryt bílou plachtou,
kterou zdobí jednoduchý dřevěný kříž. Svatostánek byl přesunut
do mariánského oltáře. Změnil se celkový dojem i akustika prostoru. Až navštívíte náš kostel, nebojte se nahlédnout za plentu. Vyzývá k tomu i pan farář, abychom prý viděli, jak by vypadal náš život
bez Boha…
Anna Štaudová
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Lid dosud věří pověrám.
O zdravotnictví mělo by býti více pečováno. Tu a tam viděti
»lužnici« téci od stavení do potoka. Z nemocí dětských, zvláště
před několika lety vyskytovaly se: osypky, spalničky, zádušný kašel,
spála, záškrt. Lázní a míst pro koupání není.
Peněžní ústavy dle vzoru Raiffeisenova jsou v obci 2 od r.
1912. Skoro každý občan jest pojištěn proti škodě ohněm, méně
však proti škodě krupobitím.
Stavební ruch v obci v poslední době se zmáhá. Stavení jsou
většinou buď z kamene nebo cihel stavěná. Některá opatřena jsou
nad okny obyčejně dvěma šáry šindelů (přístřeším), nad nímž se
zdvihá štít zvaný »lomenice«, jež tvoří lichoběžník. Lomenice je
sestrojena z prken a lišt způsobem nejrozmanitějším. Okénka
ve štítě jsou rozličných tvar. Okřídlí bývají pomalována. Viděti tu
vlnitou čáru buď jednoduchou nebo rozvětvenou, kvítky a lístky
promíšenou.
Pokrmy jsou obyčejné. Nejobvyklejším pokrmem jsou brambory, ze kterých se připravují různé pokrmy. Také káva jest dosti
rozšířena. Jen v neděli dopřávají si masitých pokrmů. Nejobyčejnějším nápojem jest voda a mléko. Staří lidé pijí kořalku, mladší pivo.
Každý skoro kouří. Šňupáků není.
Rolnictví spojené s chovem dobytka poskytuje lidu dostatek
výživy. Prostředky dopravovací a spojovací jsou jen okresní silnice.
Pošta vzdálena jest 1 hodinu, lékař 1 ¼ hodiny.
Základem vzdělání jest obecná dvoutřídní škola. O původu
jejím nelze ničeho určitého říci. Soudí se, že již okolo r. 1620 byla
zde škola, poněvadž toho r. byla v Trpíně přestavěna malá kaple
v prostrannější kostel, k němuž náleželo pole a to pak věnováno
bylo škole. Dle druhé zprávy byl v Trpíně farní kostel a pole bylo
darováno škole soukromou osobou.
R. 1746 vystavěna byla od vrchnosti nová dřevěná škola.
Teprve r. 1830 byla tato dřevěná budova přestavěna vrchností bysterskou, k čemuž dala potřebný materiál, a občané Trpína a Kněžovsi, která odedávna byla přiškolena k Trpínu, obstarali povozy
a ruční práce.
R. 1852 byly zřízeny před školou zahrádky kamennou zdí
obehnané. R. 1878 zřízena na dvoře budovy studna s pumpou,
do kteréžto doby nosila se voda z blízké studně pod strání.
Od 1. ledna 1882 otevřena byla druhá třída a najata prozatím v čís.
15. R. 1883 byla budova v nynější podobě dostavěna a vyučováno
v obou třídách.
R. 1911 vystavěna škola v Kněžovsi, od kteréžto doby
přestaly děti z Kněžovsi choditi do zdejší školy.
Součinností učitelů, osvětovou komisí, těl. jed. »Sokol«,
knihovnou sokolskou a obecní podporuje se vzdělání.
Lid je nejen zpěvu ale i zábav milovný.
Kromě školy jest v obci kostel sv. Václava, který již byl
r. 1350 farním. Utrakvistická fara byla zde až do bělohorské bitvy,
načež kostel úplně zpustl. Nynější baroková budova byla vystavěna
v l. 1683–1720 nákladem hraběnky Anny Kateřiny z Martinic.
Hlavní oltář jest ze XVII. století.
V okolí spatřují se zbytky zákopů z minulých válečných časův. Též se tam nalezly mnohé zbroje a válečné nástroje. Nic se
však z toho nezachovalo.
Jan Ondráček (řídící učitel v Trpíně), prosinec 1921

Psalo se o Trpínu v novinách přesně před 100 lety
Před sto lety v roce 1921 vyšel v časopise "OD TRSTENICKÉ STEZKY",
který mapoval dění v okrese litomyšlském a poličském, tento článek
(ponecháváme původní pravopis):
Osada Trpín ležící 18 km na jv. od Poličky má 595 m nadmoř. výšky.
Nejvyšší vrch mezi Trpínem a Bystrým jest Kamenec 703 m. Další
vrchy jsou: Panský vrch (Hexen-Berg) 697 m, z něhož jest rozkošná
vyhlídka k j. a v. na Moravu. K vrchu Kamenci víže se pověst o zaniklé osadě Kamenci spustošené Švédy. Lid ukazuje zde sesypané
pivovarské Křemovy sklepy, »krchov«, »pole zabitých«, zalesněný
to kopec, kde druhdy stával zámeček, pahrbek zvaný »kostelíček«,
vysušený rybník »u Harracha«. Faustkův kopec jest 689 m vysoký.
Půda jest hlinitá, lehčí, také jílovitá.
Osadou teče potok, jenž se pramení na lukách za Trpínem.
Letní dobou mívá jen málo vody. Protéká rybníkem, dále lukami
a vlévá se spojen s potokem od Kněževsi tekoucím pode jménem
Kravínský (pozn. red. asi překlep v původním textu), do Svojanovky
u Dolní Lhoty. Ryb a raků v potoce není; jen v rybníce bývá velkostatkem bysterským, jemuž rybník většinou náleží, dávána času
jarního násada kaprů. Na podzim pak vždy bývá lov. Srážky vodní
jsou dosti časté v blízkosti lesů. Úroda bývá dobrá. Flora až na jedince táž jako v celém okresu. Druhy hospodářských i jiných zvířat
jsou tytéž, jen pro blízkost lesů vyskytují se často kuny a lišky. Hospodáři zušlechťují dobytek licentováním býků, koně chovají jen
větší hospodáři.
V hospodářství zavádějí se, pokud lze, nové druhy obilí; průmyslových rostlin kromě lnu nepěstují.
Sadařství jest hojně pěstováno, čehož důkazem jsou pěstované stromy při staveních. Lukařství jest méně dbáno; luk jest málo, že musí hospodáři doplňovati píci zeleným krmením jako směskou a jetelem. Lesy panské jsou řádně pěstovány, selské kromě
několika jednotlivců jsou na nižším stupni.
Téměř všechen spodek složen je z prahorních hornin, většinou svoru. Mimo to vyskytuje se tu též vápenec, o čemž svědčí
lomy vápencové, ve kterých se nyní již nepracuje. Také břidlice
a tuha se vyskytují. Tuha zvláště v blízké osadě Tresném, kde dosud
se doluje. Jednotlivě vyskytují se tyto druhy nerostů: sádrovec,
hlína žlutá, turmalín, olivín, granát v kamenech, amfibol jako součást hornin, kyz železný, porfýr, břidlice pokryvačská.
Pramen v Kavinách pod Trpínem má vodu železitou. Zřídlo
v zimě nezamrzá. Voda »žlatenické studánky« poblíž Lamberka
u Olešnice, nalézající se však na půdě obce Trpína, je známá jako
osvědčený prostředek proti žloutence. (Dle lid. vyprávění.)
Dle posledního sčítání lidu r. 1921 nalézá se v obci 91 domů,
108 bytových stran a 584 obyvatelé, z nichž 582 Češi a 2 Němci.
Připadá průměrně na 1 stavení 6–7 osob. Téměř všichni obyvatelé
se živí rolnictvím. I živnostníci mají svá pole, která obdělávají.
V celé obci jsou dva obchodníci, 3 hostinští, 2 obuvníci, 3 truhláři, 2
kováři, 1 sedlář, 2 řezníci, 2 krejčí, 6 tesařů, 6 zedníků; kromě těchto živí se mnozí domácím tkalcovstvím. Všichni jsou náboženství
řím. katol.
Sňatky uzavírají se nejčastěji po vánocích (v masopustě).
Průměrný věk 45–50 let.
Obyvatelstva přibylo hlavně přestavěním požárem zničeného panského dvora v obytné domky.
7

Sbírka (nejen) ošacení pro Diakonii Broumov
Ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 17.00 do 18.00 proběhne v kulturním domě materiální sbírka pro Diakonii Broumov. Nosit můžete oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby, přikrývky, polštáře, deky, obuv, hračky, knihy, ...

Koncert mužských pěveckých sborů v kostele sv. Václava

Kalendář akcí do konce roku
28. 9.

Koncert mužských pěveckých sborů

3. 10.

Pouť

říjen
4. 12.
19. 12.

Římskokatolická farnost Bystré srdečně zve na koncert
mužských pěveckých sborů do trpínského kostela sv. Václava. Hudební akce proběhne v úterý 28. září 2021
od 17.00 hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde
na opravu hlavního oltáře.

Drakiáda
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert Bystřické kapely

Informace o sběru a separaci nebezpečných odpadů
15. a 16. října 2021 proběhne v Trpíně a Hlásnici sběr nebezpečných odpadů
15. 10. Trpín i Hlásnice 15.00–16.00 hod
16. 10. Trpín i Hlásnice 09.00–10.00 hod
Nebezpečné odpady se budou sbírat v Trpíně u kulturního domu, v Hlásnici u stanoviště na kontejnery.
Vytříděné odpady předané k dalšímu využití v roce 2020 firmě EKOKOM

Kalendář Trpín a Hlásnice 2022

1.–4. čtvrtletí 2020

I pro příští rok připravujeme kalendář s fotografiemi Trpína, Hlásnice a okolí. Uzávěrka pro letošní rok je 31. 10.
2021. Fotografie zasílejte na e-mail obec@trpin.cz nebo
noste na digitálních nosičích na obecní úřad.

63 452 Kč

Tato částka, kterou nám Ekokom vrací za třídění odpadů, přispívá k tomu,
abychom nemuseli výrazně zdražovat poplatek za likvidaci komunálního
odpadu.
Poděkování občanům Trpína a Hlásnice
Vážení spoluobčané, chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste se
v jakékoliv podobě zapojili do pomoci obcím i jednotlivcům po ničivém
tornádu na Moravě.
Postižené obce získaly tyto finanční prostředky:
obec Hrušky 74 000 Kč
obec Mikulčice 30 000 Kč
obec Moravská Nová Ves 40 000 Kč.
Ještě jednou moc děkujeme a vážíme si vaší solidarity.

Jubilanti

Narození

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

Horníčková Stela

Za poslední roky se již dost ztenčily zásoby, ze kterých je možné čerpat, a tak bychom chtěli vyzvat i případné nové fotografy, aby se
do naší společné práce
zapojili. Všem
přispěvatelům předem
děkujeme.

Úmrtí
Strážnická Jiřina
Král Josef
Stejskal Miloslav

Kříž Jiří
Štěpánková Jiřina
Graciasová Helena
Hanyková Alenka
Čípková Marie
Krška Jan

Společenská kronika

19,484 tun
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