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me za ochotu pomoci přírodě a vzhledu krajiny.
Přehled připravovaných investičních akcí, oprav a rekonstrukcí, připravil předseda finančního výboru Ing. Josef
Štaud.
Vážení čtenáři našeho zpravodaje, přeji vám klidné a
spokojené velikonoční svátky.
Miloslav Tocháček, starosta

Vážení spoluobčané,
opět vám přinášíme v letošním jarním vydání souhrn informací o aktivitách, které pro letošní rok připravujeme, obecní
spolky nabídnou svůj program pořádaných akcí na příští
čtvrtletí a v okénku do historie nahlédneme do činnosti sokolského hnutí v Trpíně. Samozřejmě informací bude ještě
mnohem víc.
Dlouho připravovaný a diskutovaný vstup obce do programu
Pošta Partner se od 1. února stal
skutečností a v součinnosti s
Českou poštou obec poštovní
pobočku provozuje. Je zřejmé,
že tento trend bude pokračovat
v celé síti poboček v ČR. Věřím,
že to byl krok správným směrem
a pošta v Trpíně bude zachována
foto: Jana Štěpařová i pro budoucnost. Doporučujeme klientům pošty, aby všechny služby, které může tato pobočka nabídnout, uskutečnili právě v Trpíně. Zlepší se financování pobočky, a tím budou i nižší náklady z rozpočtu obce.
V letošním roce obec uskuteční identifikaci obecních
pozemků uvnitř obce a každému, kdo obecní pozemky užívá,
to písemně sdělí. Na základě tohoto sdělení se budou moci
uživatelé, kteří si obecní pozemky dosud neodkoupili, za součinnosti obce rozhodnout o dalším postupu. Tím se rozumí
pronájem nebo odkup těch pozemků, které obec nebude v
budoucnu využívat.
Na přelomu února a března proběhla setkání s občany
v Trpíně i v Hlásnici, kde byli účastníci seznámeni se záměry
obce pro letošní rok.
Významným počinem nejen obecního úřadu, ale i
všech občanů bude uctění památky padlých spoluobčanů v
1. světové válce a výročí vniku ČSR v roce 1918. Připravujeme důstojnou oslavu těchto výročí. O termínu a programu
oslav vás budeme průběžně informovat. V této souvislosti
budeme upravovat i pietní místo v Hlásnici.
V průběhu měsíce dubna se opět uskuteční sběr odpadků v katastru obce. Organizátorům akce předem děkuje-

Přednáška o Brazílii
O tom, že Brazílie hraje všemi barvami, že je pestrou směsicí
kultur, lidí, zvířat, přírodních krás, architektury, jídel a zvyklostí, jsme se mohli dozvědět na přednášce o této největší
latinskoamerické zemi. O Brazílii velmi poutavě vyprávěl Pavel Šembera, který měl v této zemi možnost delší dobu pracovat, opakovaně se tam vrací a píše o ní zajímavé knihy. Z
jeho vyprávění bylo cítit, že mu tato země učarovala a že život v Brazílii již nevnímá jako běžný turista, ale dokáže pozorovat, uvažovat a vyprávět v souvislostech, které jsou někdy
překvapující. Věděli jste, že Brazílie je tak rozlehlá, že v ní
najdete 3 různé soustavy elektrorozvodů, nekompatibilní
rozchod kolejí, že si o nás Brazilci myslí, že se málo myjeme a
že je tam české městečko, které založil Jan Antonín Baťa?
Město se jmenuje Bataypora a dodnes zde žije mnoho potomků českých přistěhovalců, kteří jsou hrdí na svoje kořeny
a s velkým nadšením si udržují české tradice.
Zmínku o Bataypoře prosím berte jako pozvánku na
příští besedu, která by měla být zaměřená právě na české
stopy v Brazílii. Pavlu Šemberovi se totiž v Trpíně velmi líbilo.
Pochvaloval si vnímavé publikum i legendární utopence! Rád
tedy přijal pozvání na další besedu a bude se na Vás těšit
opět za rok.
Jan Čermák
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Rozpočet obcí Trpín a Hlásnice pro rok 2018
Pro rok 2018 byl zastupitelstvem obce schválen vyrovnaný rozpočet v celkové výši 6 808 900 Kč. Největší položkou budou
náklady na projekční práce a vybudování infrastruktury a inženýrských sítí pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitě
za školkou. V současné době je pro tuto činnost v rozpočtu počítáno s částkou 2,5 mil. Kč a schválen úvěr ve výši 3,5 mil. Kč.
Celkové náklady budou známy až po výběrovém řízení na dodavatele zakázky.

Trpín

Hlásnice
Plánované investiční akce pro rok 2018

Místní kulturní památky

Komunikace

- Kompletní zrestaurování kříže u kostela
- Společné pietní místo k uctění památky padlých
v 1. sv. válce a ke vzniku ČSR v roce 1918

- Kompletní oprava asfaltu na přístupové
komunikaci k č.p. 49 – 56

Kulturní zařízení

Vodovod

- Pořízení party stanu na výletiště

- opravy a technické zhodnocení

Sportovní zařízení

Kulturní zařízení

- Workoutové hřiště za školou

- Vybavení klubovny nábytkem

Mateřská škola

Místní kulturní památky

- Oprava herních prvků dětského hřiště
- Oprava altánu a hracích ploch na hřišti
- Oprava technického zázemí

- oprava a doplnění textu na pomníku 1. sv. války

Územní rozvoj
- Projekt a vybudování inženýrských sítí pro
lokalitu nových rodinných domů
Požární ochrana
- Oprava hasičské zbrojnice
Přesný rozpočet je k nahlédnutí na webových stránkách obce www.trpin.cz
Josef Štaud
razku zasvítí reflektory aut, odrazí se do polí modré světlo.
To by mělo odradit zvěř, aby na silnici vběhla. Musíme vás
však upozornit, že tyto odrazky jsou pouze doplněk ke snížení zabránění střetu se zvěří.
Zdejší myslivci vyrobili plašiče zvěře z poškozených
patníků. Nařezali je a polepili modrou fólií. Plašiče však přitahují zloděje i vandaly, proto vás žádáme, abyste ponechali
plašiče na místě, je to pro vaši bezpečnost. V letošním roce
plánujeme rozšířit plašiče i na další místa.
V nejbližší době se otevře jaro. V těchto měsících nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Právě v těchto
dnech se v přírodě chovejte ohleduplně, choďte tiše a možná
i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane,
rozhodně na mládě nesahejte, krátce se na něj podívejte a
co nejrychleji a v tichosti místo opusťte. Poblíž je jistě jeho
máma, která se k němu vrátí.
Myslivecký spolek Trpín - Hartmanice

Myslivci informují
Setkání s lesní zvěří na silnici snad zažil každý řidič a nechybí
u toho často ani zážitky ze střetu.
Řidiči, kteří jezdí z Poličky přes Bystré i Hartmanice, si už možná všimli
modrých odrazek lemujících silnice. Právě ty je
mají ochránit před nebezpečnou srážkou se
zvěří, která má tendenci pohybovat se i v blízkosti silnic především za svítání a za soumraku. Zvěř je při nočním oslnění
světlomety dokonale zmatena a zůstává strnule stát na vozovce a málokdy putuje osamoceně. Pokud tedy uvidíte přecházet přes cestu jen jednu srnku, zpomalte co nejvíce, je
totiž velmi pravděpodobné, že někde při cestě se nachází i
zbytek stáda.
Modrá barva se v přírodě nevyskytuje. Jakmile na od2

Chtěli bychom poděkovat fanouškům, kteří nás jezdili
podporovat. Bylo jich o poznání více než v minulých letech.
Zlepšeným herním výkonům přispěla účast staronových hráčů, kteří se pravidelně účastnili, a hrát v osmi lidech jako v
minulých letech nebylo nutno.
Na konci zimy přišly tuhé mrazy a bylo možné uskutečnit tradiční hokejový zápas mezi „svobodnými“ a „ženatými“
na trpínském rybníku. Za krásného počasí a trochy teplého
občerstvení jsme zpestřili nedělní odpoledne hojné návštěvě
nejen trpínských občanů.
Děkujeme všem za podporu a nadále budeme podporovat kulturní a sportovní dění v obci.
Tomáš Prudký

Hasiči
Během zimy a v jarních měsících probíhá částečná rekonstrukce v hasičské zbrojnici. Jedná se o novou podlahu a zřízení šatny pro výjezdovou jednotku. Všechny práce provádíme svépomocí formou brigád. Obec Trpín pouze financuje
stavební materiál a na spolufinancování se podílí i Sbor dobrovolných hasičů v Trpíně.

Činnost ČČK
V letošním roce jsme zahájili činnost v lednu, kdy jsme se
sešli při výroční členské schůzi. Vyslechli jsme zprávu o naší
činnosti v minulém roce a také jsme společně probrali, co
chceme uskutečnit tento rok. Dalším bodem schůze byla
přednáška o vodoléčbě, kterou si připravila naše členka p.
Blanka Červinková. Dozvěděli jsme se, jak může studená voda blahodárně působit na lidský organismus.
V neděli 11. března jsme uspořádali oslavu MDŽ. Pro
ženy byl připraven kulturní program, který přednesli žáci základní školy v Olešnici pod vedením pana učitele Josefa Slavíčka. Děti hrály na klavír, na harmoniky a užili jsme si i vystoupení s elektrickou kytarou při písni Jaromíra Nohavici.
Děvčata zpívala lidové písně a na závěr jsme si společně zazpívali všichni. Účastníci dostali malé občerstvení a každá
žena byla odměněna kytičkou. Děkujeme také našim sponzorům, že jsme mohli tuto akci uskutečnit, tj. Obecnímu úřadu,
Pile Květná a členkám, které pekly zákusky.

SDH Trpín zve spoluobčany a příznivce sportu na III.
ročník závodu v disciplínách TFA. Tento závod se uskuteční
21. dubna od 9,00 hodin na prostranství u kulturního domu v
Trpíně. Závod bude hodnocen jako jeden z krajských závodů
Pardubického kraje v disciplínách TFA a také nově vzniklé
Moravské ligy TFA. V letošním roce se ti nejlepší mají možnost kvalifikovat na mistrovství ČR v disciplínách TFA.
Za SDH Trpín Pavel Břenek

HC Torpédo Trpín

Zdravím všechny čtenáře zpravodaje a jako již v tradičních
časech - jaro, podzim pro vás „vezeme“ nejčerstvější informace o dění v klubu. Jak jsme již avizovali v minulém článku,
letošní hokejovou sezonu jsme odehráli v Bystřické hokejové
lize (BHL) namísto MHL v Poličce, která byla zrušena. Jako
nováčci jsme byli zařazeni do nižší, ze dvou soutěží, hraných
amatéry na nedávno vybudovaném bystřickém stadionu. Na
nové prostředí jsme si rychle zvykli, postupným zlepšováním
výkonů se nám podařilo s jedinou prohrou základní část vyhrát. Následovalo play-off, kterým jsme prošli až do skupiny,
kde se bojuje o účast ve vyšší soutěži. V této skupině jsou
dva nejúspěšnější kluby z nižší soutěže a dva nejhorší kluby z
vyšší soutěže. Jelikož boje v této skupině stále probíhají, o
konečném výsledku budeme informovat v dalších vydáních.

Rádi bychom uskutečnili návštěvu historické lékárny v
Letovicích. Díky ochotě členek-řidiček bychom mohli jet
společně auty. Předpokládaný termín je neděle 29. dubna.
Dne 17. května opět plánujeme návštěvu divadelního
představení. Hra se se jmenuje "Zamilovaný sukničkář" a
hlavní roli hraje Lukáš Vaculík.
Koncem května se uskuteční stejně jako loni Pochod
pro zdraví a dobrou náladu. Trasu pochodu i termín se občané dozví z plakátku. Přejeme občanům krásné jaro.
Výbor ČČK
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8. 4. přednáška
„Mistr Jan Hus, čes. reformace“.
19. 4. přednáška
„Vliv tělocviku na sebevýchovu“.
1. 5. přednáška
„Význam 1. května“.
11. 5. přednáška
„Naši nepřátelé“.
30. 5. přednáška
„Náš úkol“. Br. Kavka v Rovečíně.
1. 6. přednáška
„Tělověda“.
19. 9. a 28. 9. div. představení „Lešetínský kovář“.
7. 11. přednáška
„Bílá Hora“.
26. 12. div. představení
„Kandidáti ženitby“.
Všech knih v [sokolské] knihovně jest 130.

Činnost tělocvičné jednoty Sokol v Trpíně

Na následujících řádkách uvádíme výtah ze zápisů do Pamětní knihy tělocvičné jednoty Sokol v Trpíně. Nečiníme si nároky na úplnost,
vybrané informace považujeme pro dnešního čtenáře za nejzajímavější. Pro podrobnější studium je kronika k nahlédnutí na Obecním
úřadě v tištěné i zdigitalizované formě. Zápisy v ní jsou subjektivními pohledy kronikářů, pravopis i stylistika byly částečně záměrně
ponechány. Bohužel kromě několika fotografií nemáme téměř žádné informace o činnosti „konkurenčního“ Orla, proto prosíme občany o spolupráci při sběru informací či fotografií. Můžete je nosit na
Obecní úřad, kde budou pořízeny kopie a originály Vám budou vrá1922
ceny. Děkujeme!
Za rok bylo konáno 5 přednášek, 2 proslovy, 6 divadel, 1 vycházka.
Jednota čítá 73 členy, 51 mužů a 22 žen. Během roku cvičilo 12
Založení jednoty v Trpíně
V naší obci, než byla založena tělocvičná jednota „Sokol“, byly již členů, 10 dorostů a 22 žáků.
roztržky mezi obyvatelstvem, vzniklé hlavně založením agrární stra- Jednota odebírala 10 župních Věstníků, 2 Věstníky Čs. O. S., Sokolny Spořitelního a záložního spolku v Trpíně. Hned za půl roku byla ské Besedy a Jitřenku.
založena v obci lidovou stranou „Reiffeisenova záložna“, čímž roztržka mezi obyvatelstvem byla ještě větší.
Za nějaký čas po [první světové] válce počalo se mluviti v lidové
straně o založení spolku „Sdružení katolické mládeže.“ Proto rozhodl se řídící učitel Jan Ondráček a učitel Albín Schaffer, že by bylo
dobře předem založiti odbočku těl. jednoty „Sokol“ v Bystrém. Za
tímto účelem svolána byla schůze ve škole dne 16. 4. 1919 [...], při
které se přihlásilo 34 členů činných, 15 přispívajících.
Při následné ustanovující schůzi zvoleni byli: Starostou Jan Ondráček, místostarostou br[atr] Antonín Tocháček, náčelníkem br. Albín
Schaffer, náčelní s[estra] Žofie Krušinová, místonáčelníkem br.
Adolf Šváb. Do výboru byli zvoleni: Br. Julius Štaud, Josef Šaur, Jos.
Krušina ml., Václav Kříž, Oskar Hájek, Josef Gracias.
Zakládající členové mají splatiti příspěvek 50 Kč. Činní členové budou platiti měsíčně 60 haléřů. Přispívající členové 1 Kč měsíčně.
Spolková místnost ustanovena po dohodě v sále nájem. hostince
br. Julia Štauda č. 25 [dnešní Hostinec U Kozáků].
První veřejné cvičení konalo se dne 1. června 1919 ve dvoře za
účasti mateřské jednoty bysterské a jednot olešenské, rovečínské,
svojanovské a rohozenské. Z výtěžku veřejného cvičení 1 580 Kč
usneseno koupiti hrazdu od firmy Fr. Niemshaus ve Vysokém Mýtě.
Veřejné cvičení pořádáno na to v Olešnici 24. 8., v Rovečíně 31. 8.,
kterých se br. a sestry naší odbočky hojně účastnili.
Řemeslnická beseda v Bystrém učinila naší odbočce nabídku koupě
div. jeviště, které opraveno malířem Šaurem z Olešnice a truhlářem
Krušinou z Trpína. Dříví na potřebné kozy darováno.

1924
Od firmy Hejňák v Králově Poli objednaná železná koule 7 a ¼ kg
těžká a bambusová tyč ke skoku do výšky.
1926
O mimořádné schůzi rozhodnuto bylo, by se zakoupil obecní pozemek ku stavbě sokolovny, dne 21. prosince 1926. Dne 28. prosince
byla žádost obecnímu úřadu zaslána o zakoupení pozemku
(Kozákovo hlavatisko), která byla dne 5. února 1927 při schůzi
obecního zastupitelstva zamítnuta, že se onen pozemek rezervuje
pro obecní dům. Načež byla zaslána nová žádost o jiný pozemek
(hlavatiska), kterýžto byl nám povolen za cenu 1 m² 3 Kč. Bylo zakoupeno 6 ár 66 m² = 1998 Kč, které jednota zaplatila obci dne 7.
listopadu 1924.
1930
Osmdesáté narozeniny prvního občana státu presidenta T. G. Masaryka oslaveny byly krátkou žákovskou besídkou.
Letošní veřejné vystoupení jednoty bylo nadobro zkaženo deštěm.
Proto uchýlili se bratři i hosté do hostince „U Kozáku“, kde na sále
předvedli svoje prostá žáci a žákyně svoje tanečky na národní písně.
Pěknou činnost vyvinulo i loutkové divadlo za vedení br. Beníka, uč.
sboru a některých bratří.
Velkým ziskem pro jednotu bylo několik bratří a sester z Hlásnice,
kteří se sem přihlásili a zpočátku velmi pravidelně navštěvovali
cvičení.

1920
Všesokolského sletu v Praze účastnili se čtyři bratři.
Dne 25. 7. pořádala naše jednota veřejné cvičení za účasti okolních
jednot na pozemku br. Josefa Krušiny č. 72. Zisk z tohoto cvičení
byl 2 089 Kč.
Rodáci obce žijící v Americe darovali naší jednotě 3 000 Kč, za něž
odesláno poděkování s podpisy všech členů jednoty.
Během roku pořádalo se:
18. 2. div. představení
„Tatínkovy juchty“.
7. 3. přednáška
o T. G. Masarykovi.

1931
Na přání bratří hlásenských pořádala dne 14. června naše jednota
společně s jednotou svojanovskou v Hlásnici „Dětský den“ s pěkným programem. Toho dne vynikla zřejmě řevnivost bratří svojanovských, kteří nelibě nesli, že hlásenští chodí cvičit do Trpína,
kdežto dříve chodili do Svojanova.
Na oslavu svátku Svobody [28. října] měli se členové jednoty zúčastniti oslavy ve škole. Svoji samozřejmou povinnost však splnili
velmi nedokonale.
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Veřejné cvičení v roce 1934

Na rozloučenou se starým rokem uspořádali bratři programový
večer. Na programu byly písně, komické výstupy, kuplety, aktovky.
Pomáhali zdatně br. hlásenští. Vystoupení mělo oproti rokům minulým vysokou úroveň.
Tělocvičná činnost starších bratří se nezlepšila ani po důrazném
oběžníku vedoucího. Rovněž mezi mladými bratry uhnizďovala se
po návratu některých bratří z vojen. služby nekázeň.
Jednota měla 43 členy, 10 starších cv. bratří, 21 mladší, 9 dorostenců, 23 žáky, 11 žen, 8 dorostenek, 16 žákyň. Vzdělavatel zaznamenal 9 proslovů, 3 přednášky, 2 besídky, 1 programový večer, 3 loutková divadla.
1932

cím, na čp. 1] hostinci Na Rychtě. Ve vyzdobeném sále pronesl řeč
starosta obce A. Boucník a předseda osvětové komise J. Krušina.
1937
Po osmi letech pokusila se jednota uspořádati opět sokolský ples.
Konal se dne 10. ledna ve vyzdobeném sále U Kozáků. Návštěva
nebyla sice největší, ale velmi pěkná nálada zavládla mezi účastníky. Účinkovala hudba Masarykovy letec. ligy (místní) za vedení uč.
K. Fidlera. Čistý zisk činil bezmála 600 Kč.
Na den 18. 6. nařídila Č. O. S. sraz všech složek sokolských, který
měl ukázat obětavost, kázeň a pohotovost obyvatelstva. Naše jednota se shromáždila na školním cvičišti, odkud odešla za zvuků
trubky před tělocvič. místnost U Kozáků, kde vztyčena byla státní
vlajka, vyslechnuty projevy náčelníka a náčelnice Č. O. S. Po společném pořadu odešli bratři na pochodové cvičení, dorost na pochodové a vrh granátem, žáci do lesa na cvičení v pátrání. Ve zkoušce
obstáli všichni ke spokojenosti vedoucích.
Veřejné cvičení konalo se 27. června za účasti členů všech okolních
jednot. Průvod jako obvykle vyšel od rybníka a čítal asi půl druhého
sta krojovaných účastníků a 50 – 60 občanů v občanském.
Úmrtí prezidenta Osvoboditele vzpomněla jednota v neděli večer
dne 26. 9. smuteční tryznou. Ve třídě vyzdobené černými prapory,
stát. vlajkou a květinami přednesl vzdělavatel br. Bř. Tocháček
vzpomínku na zesnulého prezidenta. Dvě dorostenky přednesly
básně a potom byly promítnuty obrazy ze života a pohřbu velikého
muže. Tryzna byla zakončena státními hymnami. Účast dorostu
byla úplná, účast členů slušná.
Dne 25. prosince sehrála jednota Baldovu operetu „Odtroubeno“
za režie br. Tocháčka Bř. a K. Fidlera. Hra kladla veliké nároky a
znamenala krajní vypětí sil pro jednotku. Přesto vzhledem k poměrům dopadla dobře. Návštěva byla obrovská, obecenstvo odcházelo spokojeno.
Koncem roku má jednota 32 členy. Cvičili 3 muži, 24 dorostenci, 23
žáci; 2 sestry, 8 dorostenek a 15 žaček. Uspořádáno bylo 10 proslovů, 1 besídka, 4 div. představení, 3 loutková divadla.

Veřejné cvičení v roce 1932
Konečně se přiblížil [celostátní] slet, který se konal ve dnech 3. – 7.
července. Hlavních dní sletových účastnili se jako cvičící bratři: Václav Tušla, Jos. Roun, Jos. Tichý, Jos. Šaur, Bohouš Šaur, Adolf Štěpánek a sestry: M. Beníková, Aloisie Králová, Jitka Graciasová, M.
Brűcknerová. Chování všech členů v Praze bylo vzorné.
Veřejné cvičení konalo se 12. 6. na obvyklém místě. Bylo na něm
znáti, že konalo se v roce sletovém. Lepší nácvik, zvýšená účast
domácích i cizích, cvičenců i necvičících.
Letošní rok je charakteristický úbytkem členů. Hospodářská tíseň
brzdí vybírání příspěvků, jež nebylo pravidelné ani v dobách dřívějších. [...] Lze pozorovati úbytek zájmu u starších členů, také mladí
často kolísají. Časy se mění. Reakce hospodářská nese s sebou reakci kulturní. A my nemůžeme členům v odměnu slíbiti království
nebeské, jako konkurenční jednota Orel.
1934
Změna stanov usnesena byla tak, že v případě rozchodu jednoty
připadne majetek župě, eventuálně Čs. O. S. Kdyby i ty se rozcházely nebo byly rozpuštěny, rozdělí se majetek takto: nářadí škole,
jeviště hasičům a pozemek Spořitelnímu spolku.
O povedených oslavách narozenin prezidenta v Trpíně se psalo i v
župním věstníku Tyrš.
Veřejné cvičení konalo se 29. července. Dával je br. náčelník jen
velmi ztěžka dohromady pro ohromnou netečnost valné většiny
členstva. Marné je vymlouvati vše na krizi. Účast okolních jednot
byla veliká.
Svátek Svobody [28. října] oslavila jednota tím, že účastnila se v
předvečer svátku společně s ostatními spolky a občany průvodu
obcí, který vyšel z horního konce, doprovázen místní hudbou prošel obcí, načež se všichni účastníci shromáždili v [dnes již neexistují-

Branný sraz před hostincem 1937
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nizace zde nebyla ustavena.
Z příkazu úřadu měly se předválečné tělovýchovné spolky mládeže
spojit v jeden spolek, na čemž se i u nás pracovalo o sloučení Sokola s Orlem, což se na počátku podařilo uspořádáním společného
podniku „Dožinky“ po žních 1945 a pak divadla. Na podzim pak,
když na podnět Sokola mělo dojít k definitivnímu sloučení, odepřela jednota Orla společný postup a začali sami cvičit a nacvičovat
divadlo.
Tím byla jednota Sokol donucena dne 13. prosince 1945 zahájit
činnost sama.

Divadelní představení „Chlapík na vartě“ z roku 1937
1938
X. všesokolský slet v Praze byl obeslán naší jednotou velmi slabě.
Nebyla v tom jen netečnost členů, ale zejména napjatá politická
situace mezi námi a Německem. Lidé ve své neinformovanosti čekali vypuknutí války každým okamžikem a zdálo se jim, že válka
vypukne zrovna o sletě. Proto se báli jet nebo pustit své děti – dorostence, aby nezahynuli v panice. Nic takového se však nestalo,
slet vyzněl klidně, ale mohutně a bude jistě všem účastníkům nejkrásnější památkou na lepší doby minulé. Sletu dorostu zúčastnilo
se 5 dorostenců a 1 dorostenka; hlavních sletových dní 2 bratři, 4
sestry, 2 dorostenky a 1 žačka.
Podzimní činnost nebyla žádná. Zavinily to v první řadě politické
události a z toho vyplývající stísněná nálada. Musili jsme předati
části území Německu, mnozí bratři byli povoláni k vojenské službě,
i zde v obci byli přechodně umístěni vojáci a ubytováni většinou v
sále, kde jsme mívali pravidelná cvičení.
Odpadly tedy všecky podniky, i tradiční Mikulášská besídka. Děti
byly poděleny cukrovím i školními potřebami jako obvykle.

1946
28. říjen byl oslaven zapálením „Sletového ohně“ na Panském vrše,
kterého se účastnili všichni žáci, dorost, sestry a bratři.
1947
Narození našeho osvoboditele a prvního prezidenta T. G. Masaryka
vzpomněla jednota 6. března večer za účasti všech členů a místního hasičského sboru.
Narození nynějšího našeho milovaného prezidenta vzpomněla jednota 26. května za účasti všech členů.
Osmadvacátého října oslavila jednota sehráním historického kusu
„Václav Hrobčický z Hrobčic za režie Bř. Tocháčka a za velké účasti
obecenstva.
1948
Rok 1948 jest pro sokolstvo rokem velikých událostí a změn, jež
hluboce zasáhly do srdcí všech poctivých sokolů a já jako vzdělavatel se dnes bojím zde vše, co nám rok tento přinesl, dle pravdy zapsat. Rok tento byl významný již tím, že se konal XI. všesokolský
slet, který našimi vnitřními politickými událostmi 20. února, kdy
převzala vládu naší republiky komunistická strana československá,
nebyl již sokolstvem tak nadšeně uvítán a při sletě samém došlo k
menším výstřelkům a nedorozuměním pro odstoupení našeho prezidenta br. Dr. Edvarda Beneše [...], a tím došlo k tak zvaným protistátním demonstracím, načež pak musela být v řadách sokolstva
provedena čistka. Též u nás byla provedena očista, ale nikdo nebyl
vyloučen, bylo jen členstvo poučeno o vážnosti doby.
Druhou významnou událostí bylo nařízení o sloučení tělovýchovy,
kdy se všechny tělovýchovné spolky měli zapojit do Sokola a veškerý majetek předán Sokolu. U nás od tělocvičné jednoty Orel do
Sokola nikdo nepřestoupil a majetek Orla nebyl Sokolem převzat.

1939
Během letošního léta pěstovali dorostenci pilně volejbal za vedení
por. v záloze Leop. Peterky. Podnikli také několik zápasů s družstvy
okol. jednot a místními Orly se střídavým štěstím.
1941
Následkem okupace [...] byla dnem 15. dubna 1941 veškerá činnost sokolská zastavena a majetek sokolský zabaven. Zabavení
majetku naší jednoty prováděl četnický strážmistr ze Svojanova br.
Jiří Stiblik, kterému jsme zavázáni díkem, že jeho prací jsme majetek jednoty uchovali a na jeho návrh u bratří v obci ukryli. Tuto
pamětní knihu měl uschovanou br. Ad. Hanyk ve včelníku, kde ji
včeličky do osvobození hlídaly.
1942
Kronikář J. Krušina nyní popisuje okupaci republiky německou armádou a také dramatický ústup německých vojsk přes Trpín a Hlásnici. Úryvek z jeho textu je otištěn v publikaci o Hlásnici na str. 5758.

1949
Rok po sletě u nás veškerá činnost v Sokole zůstávala na mrtvém
bodě. Na místě druhém nutno zaznamenati, že činnosti bylo také
zabrzděno velikými událostmi v naší vlasti, jak po stránce hospodářské, tak i politické, ale přesto věříme, že poměry ty se zase
uklidní a nastane opět doba naplněná sokolským duchem.

1945
Po uklidnění a nástupu do tvořivé práce pro národ byly [krátce po
válce ustanovené] revoluční národní výbory vyměněny osobami
utvořivši se ze čtyř politických stran, a to komunistické, národně
socialistické, lidové a sociálně demokratické. U nás byl národní
výbor sestaven ze tří politických stran bez komunistické, jejíž orga-

Zapisovali kronikáři:
Jan Ondráček, Jaroslav Beník a Josef Krušina.
výtah z Pamětní knihy tělocvičné jednoty Sokol připravila
Veronika Tichá, kronikářka
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Rozvoj svazku obcí AZASS: Nové vozy pro pečovatelskou službu
Svazek obcí AZASS realizuje projekt "Obnova vozového parku pečovatelské služby", jehož výsledkem je pořízení 2 nových
osobních vozů Škoda Fabia Combi a Dacia Duster pro pečovatelskou službu, kterou Svazek obcí AZASS zajišťuje ve svých
obcích. Projekt umožní lepší dostupnost a zkvalitnění poskytované sociální služby potřebným občanům - klientům služby.
Projekt "Obnova vozového parku pečovatelské služby je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu
pro regionální rozvoj a státním rozpočtem.

Omluva
V minulém čísle zpravodaje jsem v článku nazvaném „Co předcházelo navrácení sochy sv. Jana do výklenku“ neuvedla, že
velký podíl na celé akci měl i pan Josef Štěpánek (čp. 39). Tímto se panu Josefu Štěpánkovi omlouvám a děkuji za upozornění.
Veronika Tichá

Odpady
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v měsíci dubnu a sběr odpadů proběhne v Trpíně i Hlásnici jako obvykle:
6. 4. pátek
15,00 – 16,00 hod
7. 4. sobota
09,00 – 10,00 hod
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.

Kalendář akcí na II. čtvrtletí roku 2018
hasičská soutěž v disciplínách TFA
tradiční pálení čarodějnic
ochotnické divadlo Vír: Manželství na druhou aneb Barillonova svatba
vítání prázdnin pro děti i rodiče na výletišti

Jubilanti
Lenka Křížová
Marie Tichá
Jaroslava Peterková
Jarmila Tichá
Josef Němec
Karel Leinveber
Věra Janáková
Marie Leinveberová
Emilie Tocháčková
Blažena Báčová

Narození
60 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
90 let

Srdečně blahopřejeme.

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

Při Tříkrálové sbírce se vybralo
28.088,- Kč
(v roce 2017 22.900,- Kč)
Děkujeme

Úmrtí

Jan Horníček

Josef Peterka

Milan Horníček

Václav Mareček

Tereza Tichá

Čest jejich památce.

Společenská
kronika

21. dubna
30. dubna
29. června
30. června

Výsledky Tříkrálové sbírky

Různá oznámení
 Na počátku dubna budou dobrovolníci uklízet odpadky z přírody v okolí Trpína a

Hlásnice. Přesný termín bude upřesněn dle počasí. Přidáte se?
 Obecní knihovna má v provozu on-line katalog, kde je možné zjistit, zda je požadovaná kniha v knihovně. Najdete ho na webových stránkách knihovny Trpín v
sekci Aktuality - Katalog.
 Na trpin.cz je v PDF ke stažení nafocená kronika obce (horní menu - Kronika)

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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