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kladě našeho požadavku bude po dobu objížďky snížena maximální
rychlost v obci na 40 km/h a doplněno dopravní značení. Jelikož se
intenzita dopravy přes obec zásadně změní, je třeba věnovat zvýšenou pozornost při pohybu v obci, a to zejména u dětí.
V průběhu února proběhlo setkání s občany Trpína a Hlásnice. Za všechny podněty děkujeme a budeme na nich aktivně pracovat. I v letošním roce proběhne jarní úklid okolí našich obcí. Na
tuto již tradiční akci bych vás chtěl pozvat a předem poděkovat
všem za účast.
Přeji vám všem příjemné prožití velikonočních svátků a hodně zdraví a energie do jarních dní.
Josef Štaud, starosta

Vážení spoluobčané,

zima nás již pomalu opouští, a tak je čas připravit se na to, co nás
společně čeká v tomto roce. Nejzásadnější investiční akcí roku
2019 bude vybudování infrastruktury pro 9 rodinných domů v lokalitě nad mateřskou školou. Jsou podepsány smlouvy s dodavatelskými firmami a práce započnou, jakmile to počasí umožní. Realizace by měla být hotova do poloviny tohoto roku. Koordinace přesunů zeminy ze stavby byla naplánována tak, aby co nejméně zatěžovala běžný provoz obce. V současné době je 8 parcel již odprodáno
novým majitelům a na poslední je podepsána smlouva o smlouvě
budoucí. Stavební ruch tedy bude pokračovat na jednotlivých stavbách rodinných domů. Jsme rádi, že se podařilo parcely takto rychle odprodat, což nám přineslo prostředky na spolufinancování zasíťování. Co nás ale těší ještě víc je, že se touto realizací podařilo
udržet a přivést 9 mladých rodin, což je investice do budoucnosti Likvidace odpadních vod
Od 1. 1.2019 vstoupil v platnost zákon o vodách č. 113/2018 Sb.,
pro fungování služeb a celkového života v obci.
který mimo jiné upravuje povinnosti majitelů nemovitostí vybaveParcely pro 9 rodinných domů
ných bezodtokovými jímkami a stanoví lhůtu dvou let zpětně (od 1.
1. 2021), po kterou je majitel povinen doložit, na kterou čistírnu
odpadních vod nechal odpadní vody odvézt a zlikvidovat. Odvážení
kalů ze septiků na pole již rovněž není možné. Z tohoto důvodu
jsme zajistili možnost využití ČOV Polička, resp. ČOV Březová nad
Svitavou. Z kapacitních důvodů nepřijímají žádné z bližších a menších ČOV z našeho okolí. V tabulce uvádíme kontakt pro objednání
vývozu jímky nebo septiku:
ČOV Polička
ČOV Polička – domluvit termín

602 356 466

AGRO Vysočina Bystré – doprava

605 863 400

ČOV Březová nad Svitavou
TS Vítějeves
Další zásadní investicí budou výměny a úpravy technologie
na vodovodu v Trpíně i v Hlásnici. V otázce odpadních vod budou
probíhat přípravné práce na výběru vhodného technologického
řešení pro potřeby obou našich obcí. Je podepsána smlouva pro
možnost vyvážení jímek a septiků na ČOV Polička, nebo prostřednictvím TS Vítějeves. Kontaktní údaje jsou uvedeny dále v samostatném článku.
Nepříjemnou okolností, která se dotkne nás všech, je objížďka na trase Olešnice-Bystré, která bude vedena přec obec Trpín od
1. 4. do 31. 10. 2019. Přes všechna jednání i naše negativní stanovisko byla tato varianta vybrána jako jediné možné řešení. Na zá-

736 629 411

Dvě varianty nabízíme z důvodu možného vytížení jedné z
nich nebo v případě vašich odlišných časových požadavků. Provozovatelem obou ČOV je VHOS a.s., takže cenové podmínky jsou
totožné: Bezodtoková jímka - 44,28 Kč/m3, septik – 310 Kč/m3
(ceny bez DPH). Podmínkou pro využití nižší ceny za jímku je podepsání rámcové smlouvy pro konkrétní nemovitost s předem definovanou četností vyvážení a doložení těsnosti jímky.
Josef Štaud
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Investiční plán obce Trpín a Hlásnice pro rok 2019
Podpora výstavby rodinných domů

Výstavba inženýrských sítí (plyn, voda, rozhlas, osvětlení, kanalizace pro dešťovou vodu, příprava splaškové kanalizace) a vytvoření zpevněné vrstvy příjezdové komunikace.
Realizace nového vrtu na pitnou vodu pro Hlásnici.
Výměna vodovodního řadu v úseku od kašny podél potoka v Hlásnici.

Vodovod

Rekonstrukce elektroinstalace trpínského vrtu (výměna elektrorozvaděče a vytvoření vzdáleného přístupu pro kontrolu vrtu).
Výměna vodovodního řadu v Trpíně od č.p. 64 po č.p. 130.

Kulturní dědictví

Oprava historického rychtářského hrobu č. 1, který se nachází na trpínském hřbitově a je prvním hrobem u zvonice.
Finanční podpora opravy tří soch v průčelí trpínského kostela.

Mateřská škola

Oprava chodby mateřské školy.

Turistika

Výstavba turistické odpočívky u rybníka v Trpíně, která bude sloužit k relaxaci nejen příchozím
turistům a cyklistům.
Ondřej Vaverka

V úvodu karnevalu nastoupily děti v maskách, aby se všem
návštěvníkům předvedly. Byla to krásná přehlídka různých masek a
kostýmů. Některé z nich byly na konci programu oceněny.
Celým odpolednem provázel opět DJ David, který v podobě
Rumcajse, společně s Mankou, připravil mnoho her a zábavných
soutěží. Všichni soutěžící byli také odměněni drobnou sladkostí. Ve
chvílích mezi soutěžemi se děti mohly vyřádit na tanečním parketě.
Pro děti i dospěláky byly nachystané i nějaké dobroty v podobě
oblíbených párků v rohlíku, hranolek nebo sladkého zákusku.

Živý Betlém

foto: Petr Staňa

Na 2. svátek vánoční proběhlo v našem kostele představení Živý
Betlém. Děti z Trpína a okolí nastudovaly tuto hru pod vedením
Anny Štaudové, a tak jsme se mohli přenést do Betléma za vlády
císaře Heroda a společně prožít příběh o zrození Ježíška. Vánoční
atmosféru ve slavnostně vyzdobeném kostele zvýraznily nejenom
výkony jednotlivých herců, ale i andělé na kůru a varhanní doprovod Helči Vaverkové, příčné flétny Marušky Vaverkové a Anežky
Balcarové. Všem dětem, které se představení zúčastnily, patří veliký dík za jejich odvahu a nadšení, se kterým tuto hru nacvičily, a
poklona před odvedenými výkony. Neméně obdivuhodný je i fakt,
že děti veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného věnovaly na
kostel. Díky patří rovněž Heleně Vaverkové za přípravu kostýmů a
všem ostatním, kteří se na přípravě představení podíleli. Věřím, že
se podobnou akci podaří zopakovat.
Josef Štaud

foto: Jana Zunková

Ani letos nechyběla bohatá tombola, a tak žádné z dětí neodešlo s prázdnou a každý si odnesl cenu v podobě balíčku se sladkostmi, různých dárečků nebo dortu.
Jiřina Marečková

Hasiči zvou:

 30. dubna na tradiční pálení čarodějnic
 26. května od 9,00 hodin na IV. ročník závodu v disciplínách TFA.
Tento závod se uskuteční na prostranství u kulturního domu v
Trpíně. Závod bude hodnocen jako jeden z krajských závodů ParMaškarní karneval
dubického kraje v disciplínách TFA a také Moravské ligy TFA.
Poslední lednová sobota patřila tradičnímu maškarnímu karnevalu,
za SDH Trpín Pavel Břenek
který se od 14 hodin konal v kulturním domě.
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hrát. Proto výkonný výbor rozhodl o změně rozdělení mužstev,
hráči do 35 (včetně) a nad 35 let. Utkání bylo vyrovnané, skončilo
nerozhodně 12:12, tým do 35 let rozhodl o svém vítězství v nájezdech.

Činnost ČČK Trpín

Dne 29. 1. 2019 se uskutečnila výroční členská schůze, kde jsme
probrali naši činnost za minulý rok a členové byli seznámeni s činfoto: Magda Králová
ností pro rok letošní. Poté se uskutečnila přednáška o homeopatii.
Těšíme se na další sezonu a na podporu fanoušků, která
V neděli 3. 3. 2019 jsme opět pořádali oslavu MDŽ, kde vystoupili žáci ZUŠ Olešnice pod vedením p. učitele Slavíčka. Účastni- byla proti minulým sezonám větší, a za to děkujeme. Na hokeji
ce obdržely jako dárek kytičku a malé občerstvení. Děkujeme spon- nebo jiných akcích na shledanou.
Tomáš Prudký
zorům Pila Květná za příspěvek na kytičky a p. Heleně Graciasové a
p. Anně Švancarové za sladké pohoštění.
Další naší akcí bude Pochod pro zdraví a dobrou náladu, Sjezd Hláseňáku
který se bude konat 12. 5. 2019, a půjdeme do Olešnice na Křížovou cestu. Více informací najdete před plánovanou akcí na plakátu
na nástěnce.
V sobotu 22. 6. 2019 zveme všechny občany všech věkových
kategorií na taneční zábavu. Večerem nás bude provázet skupina
DoDna a naše členky se budou podílet na organizaci.
Naše organizace přispěla malou částkou na účet rodiny z
Poličky, kterou postihlo neštěstí - shořel jim dům.
Další příspěvek jsme darovali paní Ireně Soukeníkové na
auto, se kterým navštěvuje nemocné lidi.
Všem občanům přejme pěkné jaro.
Markéta Graciasová

Torpédo Trpín
Cigi caga, cigi caga, hej, hej, hej, Trpín válí, Trpín válí. Tento vítězný
pokřik jsme oproti minulé sezoně již tak často v kabině po vítězném
zápase neslyšeli. Začátek sezony potvrdil naše domněnky, že se ve
vyšší soutěži BHL (Bystřické hokejové ligy) hraje „jiný“ hokej. Nepovedený začátek sezony se nám však podařilo dohnat, ale na lepší
než 7. místo tabulky to nestačilo, i když s minimální ztrátou na 4.
místo. Umístění v základní části nám přisoudilo do play-off hokejisty Písečného, kteří se v předchozích třech ročnících probojovali až
do finále.
V obou utkáních play-off mohli fanoušci vidět kvalitní hokej,
kde se však ukázaly zkušenosti soupeře. V prvním zápase jsme podlehli 8:4. Odveta již směřovala k prodloužení, ale nešťastný vlastní
gól, 5 sekund před koncem utkání, poslala Písečné v play-off dále.
Vyřazení náš tým odsoudilo k boji o udržení ve vyšší soutěži. Společně s týmem Sokolů jsme vybojovali účast ve vyšší soutěži i pro
příští rok, týmy Zelenáčů a Lísku propadly do baráže.
Nedílnou součástí zimy je i souboj „ženatí x svobodní“ na
trpínském přírodním stadionu s kapacitou „co vydrží led“, pro méně odvážné diváky jižní tribuna - hráz. Tento rok ukázal slabinu
trpínského hokeje, hráči stárnou a za „svobodné“ neměl téměř kdo

Hojnost sněhu po dvou letech opět využili Hlásenští k tradičním
sjezdům „Hláseňáku“ na saních, bobech a lopatách. Obavy z ledu a
zmrzlého sněhu se nepotvrdily a rychle se řítící stroje byly ovladatelné poměrně slušně. Některé, vzhledem k věku a drsným podmínkám, nevydržely, nicméně ztráty na materiálu byly menší než
obvykle. O bezpečnost (zatarasením silnice) a o vlek zpět na Hlásnici (viz foto) se opět skvěle postaral Rosťa Šváb, za což mu více než
dvacítka sáňkujících vyjadřuje tradiční díky! Doufáme, že na příští
sjezd nebudeme muset čekat dva roky a že nám příští zima bude
přát.
Jan Lata
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Lze bilancovat, co se za ty roky nejvíce povedlo a co se, bohužel,
říká v rozhovoru Miloslav Tocháček, bývalý dlouholetý starosta nepovedlo?
Co se nepovedlo, na to by lépe odpověděli občané – co se v minuTrpína a Hlásnice
lých letech mohlo udělat jinak. Z mého pohledu snad zbývá dokončit projekt odkanalizování obou obcí, ovšem v přijatelných technických a finančních možnostech.
Co se povedlo? Postupnými kroky zastavit úbytek obyvatel. K dispozici jsou nové parcely, opravený kulturní dům, výletiště, sportoviště, pošta, mateřská škola, klubovna a vodovod v Hlásnici. Příkladná je péče o vzhled obce. Obnovili jsme setkání rodáků, pokračuje přátelství s maďarskou obcí Palkonya.
To vše ale není jen zásluhou vedení. Pravdivý obraz o vesnici vytvářejí sami občané, spolky a živnostníci.

Pravdivý obraz o vesnici vytvářejí sami občané

Nastaly někdy chvíle, kdy jsi s tím chtěl, jak se říká, seknout? Pokud ano, proč?
Několik takových chvil také přišlo, zejména po vyhrocených jednáních, ale to starosta musí vydýchat a zpracovat. Se starostováním
se nedá ze dne na den seknout, je to služba lidem, ke které jsme
byli zvoleni.
Jak se má a co dělá vysloužilý starosta na penzi? Není to nuda?
Můžu říct, že se mám dobře a jsem rád, že moje rozhodnutí už dále
nejít do voleb bylo správné. Myslím, že i předání úřadu novému
vedení bylo klidné a korektní. Spadla ze mě i podvědomá tíha zodpovědnosti a starosti. Mám víc času na rodinu, vnoučata, která rád
hlídám, na knihy. Od Vánoc jsem přečetl asi sedm nebo osm knížek. Pracuji na zahradě a v lese, to mě moc baví. Jsem spokojen.

Abychom téma odlehčili. Můžeš se s námi podělit o veselou historku ze starostování?
Veselé historky mám spíš z jiných životních etap, ale tím nechci
říct, že starostování bylo nudné a nezáživné. Když jsme v dávné
minulosti ještě řešili přestupky v obci, tak vzpomínám, jak někteří
občané před komisí vysvětlovali, proč si sprostě nadávali, nebo
zapírali, že ukradli dřevo, přestože o tom všichni věděli.

V Dějinách Trpína a okolí Josef Krušina píše, že prvním starostou
Trpína se po zrušení roboty a funkce rychtáře roku 1848 stal Josef
Tocháček, Tvůj předek.
To je zajímavá historická skutečnost, určitá symbolika. Můj prapradědeček se stal starostou v přelomovém roce 1848, já v roce 1989.
Již v říjnu toho roku jsem byl jako nestraník jmenován předsedou
Národního výboru a po revoluci zvolen starostou již ve svobodných
volbách.

Mohl bys, vlastně jako pamětník, přidat nějakou vzpomínku na
dětství či mládí v Trpíně?
Vzpomínám si na vyprávění rodičů o sokolském hnutí nebo o pomoci partyzánům za 2. světové války.
Celou zimu býval zamrzlý rybník, neexistovalo, že by roztál. V létě
jsme se v něm koupali, jezdili na loďkách a nikdy jsme z té vody
nedostali žádnou nemoc. Čistá ale rozhodně nebyla. Vzpomínám
na hezký zvyk masopustů, pravidelné hraní všem Josefům a Pepinkám. To trpínští hudebníci jezdívali po vesnici na nákladním autě z
JZD. Chodíval jsem do pekařství k Vítkům pro chleba a pro kvasnice. Pekařství to bylo vyhlášené. Každoročně byly pro nás velkou
událostí Velikonoce, kdy jsme se v některých domech na děvčata
dobývali přes stodůlky a půdy. Však taky jeden z nás spadl z patra
na mlat. S radostí jsem chodil k panu řídícímu Hrstkovi do houslí,
mívali jsme vystoupení na MDŽ a výročních schůzích družstva. Živě
si také pamatuji 21. srpen 1968, kdy nás obsadili sovětští okupanti.
Se svými patnáctiletými vrstevníky jsme vedli vážné úvahy o tom,
co s námi bude. Byli jsme zrovna na brigádě v družstvu a po vzoru
rodičů a okolí jsme mudrovali. Pak jsme potmě lepili na bývalou
hasičárnu plakáty proti okupaci.
Také si vzpomínám na začátek 60. let, když byla v Trpíně jen jedna
televize. Bylo to u Štaudů na bývalé rychtě, chodili jsme se tam
dívat na krasobruslení a hokej. V místnosti sedělo třeba 70 lidí, z
nichž polovina kouřila, a dívali se na malou obrazovku.

Funkci jsi zastával 29 let. V čem se starostování v posledních letech nejvíce lišilo od starostování v letech devadesátých?
Zodpovědnost byla od začátku do konce stejná. Nároky na výkon
funkce však byly nesrovnatelné. Rozsah činností ohromně narostl,
zejména v posledních letech. Rozšířená agenda, administrativní
úkony, žádosti o dotace a jejich vyřizování. Zadat vyřizování žádostí
agenturám je velmi nákladné, proto je lepší si je vypracovat vlastními silami. Zodpovědní zastupitelé mi byli velkou oporou, přinášeli
návrhy a pomáhali řešit problémy. I účetní dříve pracovala pouze
po večerech, nyní velkou měrou pomáhá zajišťovat běžný chod
úřadu.
Změnil se s nasbíranými zkušenostmi Tvůj přístup k práci?
V podstatě ne. Jak jsem řekl, zodpovědnost byla stejná. Nicméně
zkušenosti mi pomohly v tom, jak některé situace řešit. S postupem času se navíc zhodnocovaly dobré vztahy s institucemi, partnery, okolními obcemi i na Krajském úřadě v Pardubicích. Záležitosti šly rychleji.
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Kterým směrem se podle Tebe ubírá život na vesnici? Převažuje okolí žijí potomci Čechů, kteří nezapomněli na svoje kořeny a uprosnaha o pokud možno „městský život“, nebo si lidé začínají více střed tropické krajiny pečují o kulturu a jazyk svých předků. Budevážit toho, co jim venkov může stále nabídnout?
me se těšit na další setkání!
Vesnice, které jsou vzdáleny od velkých sídel, mají tu výhodu, že
nejsou znehodnoceny satelitní výstavbou bezejmenných rodinných
domů. Sice jim rapidně nepřibývá obyvatel a mají méně peněz z
daní, ale zachovávají si výraz a vztah svých občanů k místu, kde žijí.
Venkov jim nenabídne velký výběr zaměstnání, MHD ani širokou
škálu sportovních a kulturních aktivit, ale dá jim možnost žít v relativně čistém prostředí. Dnes už není problém si za kulturou někam
zajet. Chvályhodný je zájem rekreantů a zájemců o neobydlené
domy a chalupy. Udržují je a rádi se zapojují do vesnického života.
Změnil se nějak vztah lidí k místu, kde žijí?
Ti starší ho mají, tady není zvykem několikrát za život měnit bydlišJan Čermák
tě. Vztah získávají i mladí. Rekonstruují byty v domě svých rodičů,
kupují parcely a staví domky. Starají se o dědictví po předcích, jako Vánoční koncert 2018
je pole, les apod. Rodiny drží při sobě, aby rodiče mohli ve stáří u Dlouholetá tradice trpínských předvánočních setkání pokračovala
mladých být.
16. prosince, na třetí neděli adventní, vánočním koncertem Bystřické kapely.
Vítání občánků, rok 1993
Zpočátku vytvářela program kapela, tehdy ještě Koroužanka
Štěpána Chalupníka. Od roku 2011 si mluvené vstupy mezi hudebními bloky koled a písní vytváříme sami. Prolínají se v nich příběhy
s vánoční tématikou, vánoční zvyky u nás i ve světě, fejetony nebo
vzpomínky významných osob na Vánoce jejich dětství.
Zpestřením vánočního rozjímání bylo vystoupení trpínských
ochotníků, kteří v dobovém ustrojení přišli pozvat na živé provedení Kristova narození v Betlémě, které se následně uskutečnilo v
kostele dne 26. prosince.
foto: Pavel Břenek

Co bude do budoucna největší výzvou pro vedení vesnice, jako je
Trpín?
Vždy si zvolit zastupitelstvo. Nedopustit nezájem o veřejné dění a
pokračovat ve všem, co lidi přesvědčí o tom, že Trpín je nejlepším
místem pro život.
Děkuji za rozhovor a milé přijetí.
Veronika Tichá
Spokojenost s příjemným prostředím vyzdobeného sálu,
tradičním vánočním punčem a hezkým programem vyjádřili poslu5. 2. 2019 jsme v Trpíně opět po roce přivítali Pavla Šemberu, jehož chači dlouhotrvajícím potleskem.
celoživotní vášní je poznávání Latinské Ameriky a především pak
Miloslav Tocháček
Brazílie. Na základě jeho cest a zkušeností vznikly již dvě knihy
„Brazílie – návod k použití“ a „Obchodníkem po Latinské Americe“. Občanská poradna nově v Bystrém
Pavel Šembera nám tentokrát představil příběh brazilského farmá- Od 1. 4. 2019 otevíráme v Bystrém nové kontaktní místo Občanské
ře Paula, kterému se pomocí přátel z brazilského městečka Batay- poradny (středisko Oblastní charity Polička). Každou středu tam
pora, pojmenovaném po svém českém zakladateli Tomáši Baťovi, budeme mít otevřeno od 13,00 do 16,00 hodin na adrese Bystré,
splnil celoživotní sen vyvážet svoji kávu do Evropy. Dozvěděli jsme náměstí Na podkově 68 (2. poschodí multifunkčního domu).
se nejen to, jaké jsou druhy kávy a jak se káva pěstuje, ale také
Občanská poradna poskytuje potřebné informace, rady a
jakými důležitými procesy musí po sklizni projít, aby nám doma v pomoc. Je určena všem lidem, kteří se na ni obrátí a jsou v nepřízšálku příjemně voněla a dobře chutnala. Vůni a chuť Paulovi kávy nivé sociální či tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí.
jsme si mohli na místě vyzkoušet, neboť její ochutnávka byla všem Služby jsou zdarma a na přání klienta zcela anonymní.
návštěvníkům této akce k dispozici. Kromě tohoto příběhu jsme se
Mgr. Jana Flídrová, vedoucí občanské poradny Polička
na přednášce dozvěděli například i to, že v brazilské Bataypoře a
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Beseda o kávě, Brazílii a českých krajanech

K tomuto pátrání byly využity matriky narozených, oddaných a zemřelých z farností, kam dané obce náležely (Trpín – farnost Bystré, Hlásnice – farnost Svojanov, Kněževes – farnost Olešnice apod.) Ty jsou uloženy ve Státním oblastním archivu Zámrsk,
Moravském zemském archivu v Brně a některé již byly digitalizované. Dost velkým problémem je čitelnost zapsaných údajů. I tehdy
ne všichni faráři psali krasopisem, a někteří přímo škrabopisem.
Dobrým pomocníkem jsou také obecní matriky Trpína a Hlásnice,
kde představenstvo obcí evidovalo obyvatele jednotlivých čísel
popisných, včetně údajů o narození, příslušnosti, úmrtí, narozených dětech apod.
Dalším zdrojem informací jsou rejstříky Pozůstalostního
okresního soudu v Poličce. Zde jsou zapsány jednotlivé projednávané případy úmrtí. Bohužel jde jen o rejstřík a dokumenty příslušné
k rejstříkům se nezachovaly. Tyto rejstříky jsou uložené ve Státním
okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli. V tomto archivu
jsou také uloženy dochované např. školní kroniky, obecní kroniky,
dokumenty obecních úřadů, sčítací operáty sčítání obyvatel a další
důležité materiály. Jejich prostudováním se někdy podaří získat
další údaje do výše jmenované skládačky.
Také v archivu Krajského soudu v Chrudimi, který je uložen
ve Státním oblastním archivu Zámrsk, lze dohledat informace o
vojácích, kteří byli v letech 1923 – 1930 prohlášeni mrtvými. U
těchto nezvěstných bývalých vojáků c. k. armády, které hledala
manželka, sestra, bratr, rodiče apod., bylo na základě příslušné
žádosti podané u okresního soudu zavedeno řízení u krajského
soudu. V rámci tohoto řízení byly obeslány instituce jako vojenská
duchovní správa, ministerstvo obrany, Červený kříž, posádková
správa, Československá obec legionářská a další. Také prostřednictvím Úředního listu republiky Československé vyšla zpráva, ve které
byl vyzván každý, kdo o jmenovaném něco věděl, a také sám pohřešovaný, aby se přihlásil u jmenovaného soudu a učinil výpověď.
Tato výzva byla také vyvěšena v příslušné obci na úřední desce.
Pokud se do půl roku nic nezjistilo, podal ten, kdo podával žádost o
prohlášení mrtvým, další žádost ke krajskému soudu o konečné
rozhodnutí. Krajský soud poté nařídil jednání a jmenovaný byl
„prohlášen za mrtva“ a bylo úředně stanoveno datum jeho smrti.
Toto datum bylo stanoveno dva roky od poslední zprávy o jmenovaném.
Mnoho zajímavých informací lze nalézt také v archivu Vojenského historického ústavu v Praze. V digitalizovaném archivu
tohoto ústavu je k prostudování Seznam ztrát rakousko-uherské
armády, který v letech 1914 – 1919 vydávalo c. a k. ministerstvo
války ve Vídni. Tento seznam obsahuje 39 144 stran jmen padlých,
raněných, zajatých a nezvěstných vojáků. Tyto seznamy jsou samozřejmě vydávané v němčině a zápis je pomocí zkratek, které lze
dosti pracně rozklíčovat. Z počtu stran je zřejmé, že pročtení těchto
seznamů je extrémně časově náročné.
V těchto pár řádcích bohužel nejde popsat celou náročnost
pátrání. Sluší se ale poděkovat všem, kteří se ze strany obecního
zastupitelstva Trpína a Hlásnice na doplnění jmen na pomníku v
Hlásnici a výstavbě nového pomníku v Trpíně podíleli. Vaši bývalí
spoluobčané si za svoje utrpení tuto vzpomínku rozhodně zaslouží.
Petr Staňa

Padlí občané Trpína a Hlásnice
Vážení čtenáři obecního zpravodaje. Byl jsem požádán paní Veronikou Tichou, abych do vašich novin napsal článek o hledání občanů
Trpína a Hlásnice padlých za světové války 1914 – 1918.
Na úvod je třeba napsat, že tato práce je značně zdlouhavá
a trvá podle množství dostupných zdrojů informací řadu měsíců až
let. Bohužel každý, kdo podstoupí tuto cestu, musí počítat s tím, že
se ne vždy podaří o daných osobách vše dohledat. Je to zapříčiněno mnoha okolnostmi, a to především tím, že od války uplynulo již
100 let. Mezitím proběhla 2. světová válka a dokumenty týkající se
událostí první světové války posloužily k topení nebo byly zničeny
válečnými událostmi. Další problém byl v poválečném uspořádání
naší společnosti, kdy každá zmínka o legionářích, kteří úspěšně
bojovali proti „rudým“, znamenala problém. Minulý režim nechal
také skartovat několik archivů s uloženými materiály o našich vojácích.
I přes všechny tyto skutečnosti se dá v dochovaných archivních fondech nalézt řada zajímavých a cenných informací. Musím
také poděkovat pracovníkům archivů, ve kterých jsem pátral, za
jejich vstřícnost a ochotu poradit.
Na začátku každého pátrání je třeba sestavit seznam osob, o
které by se mohlo jednat. V Hlásnici již byl vybudován pomník, a
tím byly osoby, o které by se mohlo jednat, známé. V Trpíně byla
situace komplikovanější, ale i zde existuje seznam narukovaných,
který do kroniky bysterské farnosti zapsal tehdejší duchovní správce farnosti P. Jan Hejtmánek, papežský komoří, biskupský vikář a
farář v Bystrém (1840 – 1918). Seznam trpínských obětí této války
obsahuje také kniha Dějiny Trpína a okolí pana Josefa Krušiny. Bohužel ani jeden z těchto seznamů není úplný, ale pro začátek je
alespoň něco. Některé údaje obsahuje také kniha Kněževes paní
Růženy Stejskalové.
Dalším zdrojem informací je digitální archiv Vojenského
ústředního archivu v Praze, kde se nalézá Kartotéka padlých v 1.
světové válce. Jsou zde k nahlédnutí vojenské matriky a také jsou
zde uloženy vojenské dokumenty z průběhu vojenské služby našich
vojáků. Fondy Vojenského historického archivu v Praze obsahují
Databázi padlých v 1. světové válce a i zde lze zjistit mnoho důležitých informací. Jak jsem se již zmínil, v žádné této instituci nejsou k
nalezení kompletní informace. V každé lze nalézt tu více, tu méně
střípků a teprve jejich trpělivým skládáním a doplňováním lze dosáhnout pokroku v pátrání.
Následným důležitým krokem je vyhledání údajů o jmenovaných v matrikách obyvatel, aby mohli být tito lidé „ztotožněni“ a
potvrdilo se jejich narození. Není to snadné, protože ne všichni,
kdo z Trpína a Hlásnice rukovali, se v těchto vesnicích také narodili.
V rámci tehdy platných zákonů existovalo tzv. domovské právo.
Znamená to, že se občanem příslušné obce mohl stát člověk, který
se sem přistěhoval nebo se zde oženil. Domovské právo udělovalo
představenstvo obce po několikaletém pobytu v obci a vedení řádného života v tomto období. Platilo, že pokud někdo s domovským
právem v dané obci vycestoval, a Rakousko-Uhersko bylo velkým
státem, a na svých cestách porušoval zákon, byl tzv. „postrkem“
odtransportován v doprovodu policajta do domovské obce a ta
musela uhradit všechny finanční výdaje. Z toho je jasné, že domovské právo udělovala obec po důkladném uvážení.
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„ČERVENÝ KŘÍŽ – SÍLA HUMANITY“

Dárci krve,
začátek osmdesátých let

V loňském roce jsme vzpomínali 100 roků naší státnosti a ve spojitosti s tím si v letošním roce připomínáme 100leté výročí vzniku
ČSČK. 1. února 1919 přijal prezident republiky deputaci se žádostí,
aby pověřil Dr. Alici Masarykovou vybudováním organizace ČSČK.
Dne 6. února 1919 bylo prezidentem T. G. Masarykem potvrzeno
založení organizace. Stanovy schválilo ministerstvo vnitra 23. června 1919 a rozhodnutím min. rady byl Československý červený kříž
uznán jako jediný pomocný ústav zdravotní služby vojenské, působící na území státu.
Alice Masaryková byla jeho předsedkyní téměř 20 roků.
Narodila se 3. května 1879 jako první dítě Tomáše a Charlotty Masarykových. Vyrůstala se sestrou Olgou a bratrem Janem. Studovala lékařskou a filosofickou fakultu, poté americkou soc. péči. Tam
pomáhala českým a slovenským vystěhovalcům. Po návratu jako
středoškolská profesorka již pracuje v ČK. Během 1. sv. války poskytovala konkrétní pomoc ke zmírnění utrpení raněným vojákům a
soc. pomoc trpícím civilistům. S jejím jménem je spojena rozsáhlá
zdravotnická, sociální a charitativní pomoc ČK v období mezi dvěma svět. válkami. Je s podivem, že ač osobně křehká, nesmírně
skromná, dokázala všestranně pracovat ve prospěch lidstva.
Vzpomínkou na ni je nám DEN MATEK, který se z její iniciativy poprvé slavil druhou květnovou neděli roku 1926. Dlouhý je
výčet jejího úsilí. Krátce po válce se vrátila s milovaným bratrem
Janem do Prahy. Po jeho smrti v březnu 1948 odešla navždy z rodné země. Odpočívá v rod. hrobě v Lánech, kam byly uloženy její
ostatky až v roce 1994.
Tolik ke vzniku ČSČK. A nyní mi dovolte zpětné ohlédnutí
mým pohledem za prací naší místní skupiny ČK, kde jsem členkou
60 roků, z toho 25 roků předsedkyní. 22. května 2000 mi bylo ctí
navštívit Valdštejnský palác a na slavnostním setkání u příležitosti
Světového dne Červeného kříže převzít „PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU PRÁCI“ z rukou prezidenta ČČK MUDr. ZDENKO VLKA,
CSc., pod záštitou předsedkyně Senátu Parlamentu ČR Libuše Benešové.
Veškerá činnost se vždy odvíjí od spolupráce všech dobrých,
ochotných lidí. Naše organizace, ač opomíjená, přinášela pěkné
výsledky, v rámci okresu vysoce hodnocené. V 60. letech reprezentoval náš OVČSČK – potažmo nás, z titulu funkce na ÚVČSČK, pan
Alfréd Hájek. Rád na ta léta vzpomínal – jezdívali do Prahy spolu s
prim. Mikoláškem a dobře si rozuměli.
Poděkování patří všem přednášejícím, kteří nás nezištně na
úkor volného času rádi navštěvovali. Byli to odborníci ze svitavské
nemocnice – vzpomeňme nespočet večerů a besed s předsedkyní
OVČČK p. Dr. Růženkou Tomanovou, která pro nás měla vždy čas.
O těch pěkných zájezdech si dnes už můžeme jen nechat zdát, o
jiných aktivitách také. Na základě „sociálně zdravotního minima“ to
byla i signalizace - pomoc potřebným v obci, na tu dobu úspěšná.
Nezapomenutelná, obětavá byla naše dobrovolná zdr. sestra paní
Františka Dvořáková, která jako uznání obdržela v roce 1992 od
ÚVČČK stříbrnou plaketu. Také bych chtěla vyzvednout p. Petra
Dvořáka za jeho vlídnost, ochotu a přístup k pomoci vždy a všude.
To byla práce pro ČČK Trpín, Trpín – který jsme vždy a všude
povznášeli…
Do popředí však musíme dát dlouholetou soustavnou spolu-

práci s transfuzní stanicí SY, s její primářkou Dagmar Veselou a celým osazenstvem. Zázemí se nacházelo u našeho obvodního lékaře
Dr. Bohumila Davida, který ve svém obvodu spoluzaložil jako třetí v
republice Klub dárců krve. Na tom všem má velikou zásluhu bývalý
předseda pan Josef Mareček, který neúnavně vybízel k čestnému
dárcovství. Ne vždy se setkal s pochopením. On však dokázal téměř
nemožné — nakonec nebyla snad jediná rodina bez dárce, i celé
rodiny darovaly.
První společný bezpříspěvkový odběr se uskutečnil v Trpíně
23. 6. 1966 a tato tradice 1x až x za rok trvala celých 30 let … Každý odběr byl pro všechny svátkem – dobrý oběd, posezení s kytarou a pěkná přátelství. Je mnoho udělených plaket DR. JÁNSKÉHO,
které vlastní naši dárci. Pan Josef Hájek a Lubomír Kříž však mají tu
nejcennější – zlatou. To je důkaz, že mimořádné úsilí nebylo marné. Moje snaha také byla oceněna na Staroměstské radnici za propagaci BDK cenou „ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA“, které si velice vážím.
Přání ode mne Červenému kříži je, aby mohl nadále pokračovat v poslání službě mírovému životu ve prospěch člověka a jeho
zdraví.
Marie Andrlíková

Vítání občánků v roce 2018
16. prosince 2018, v předvánočním čase, jsme v kulturním domě
přivítali do života naše nové občánky, kteří se narodili v roce 2018.
Bylo to celkem 7 dětí, z toho 2 holčičky a 5 chlapečků.

Pavel Břenek
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Výstavba domů s pečovatelskými byty
V Borové, Pomezí a v Sádku zahájil Svazek obcí AZASS výstavbu domů s pečovatelskými byty.
V prvním podlaží každého z objektů vzniknou čtyři bezbariérové bytové jednotky (tzv. pečovatelské byty) o velikosti 1+kk, v druhém podlaží dva byty o velikosti 2+kk a provozní zázemí pečovatelské služby.
Pečovatelské byty jsou spolufinancovány z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR – programu „Podpora bydlení“, dotačního
titulu „Pečovatelské byty“ pro rok 2018.
Projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby Borová a Pomezí" je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského
fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem (IROP, výzva č. 29), na projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby, Sádek" je
podána žádost o dotaci v rámci 62. výzvy IROP.

Ukliďme Česko
V sobotu 30. 3. budou dobrovolníci, jako v předchozích letech, uklízet odpadky z přírody v okolí Trpína a Hlásnice. Přidáte se?
Začátek ve 13,00 hod. V případě nepříznivého počasí se úklid přesouvá na 6. 4. Více informací na plakátech.

Informace o sběru a separaci odpadů
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v měsíci dubnu a sběr odpadů proběhne v Trpíně i Hlásnici jako obvykle:
12. 4. pátek
15,00 – 16,00 hod
13. 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.
Na stanovišti kontejnerů pro tříděný odpad, u horní čekárny v Trpíně a ve středu obce v Hlásnici, je nově umístěn kontejner na sběr použitých rostlinných olejů z domácností. Oleje musí být v plastových PET lahvích. V žádném případě tam nepatří oleje motorové.

Kalendář akcí
30. dubna
26. května
22. června
29. června

Tříkrálová sbírka
tradiční pálení čarodějnic
hasičská soutěž v disciplínách TFA
taneční zábava - pořádá ČČK, hraje DoDna
vítání prázdnin pro děti i rodiče na výletišti

Jubilanti

Při Tříkrálové sbírce se v letošním roce vybralo
26.115 Kč (v loňském 28.088 Kč).

Úmrtí

Společenská kronika

V I. čtvrtletí oslavili významné životní jubi- Jaroslava Kršková
leum tito naši spoluobčané:

Marie Janečková

Helena Dvořáková

Čest jejich památce.

Marie Králová
Jaroslava Štaudová
Ludvík Štaud
Petr Dvořák
Pavel Štěpař
Srdečně blahopřejeme.

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

Úřední hodiny
přítomna účetní
Po-Pá: 07.00 - 13.30

foto: ŘKF Bystré

Poděkování patří jak všem štědrým dárcům, tak i
malým koledníkům a jejich dospělému doprovodu.

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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