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dílně a na místo bude instalován před plánovanou pietní akcí, která bude v neděli 28. října. Chtěl bych vás všechny na
toto slavnostní shromáždění pozvat.
Parcely pro RD za mateřskou školou budeme zanedlouho prodávat zájemcům, kteří už budou moci v pololetí
příštího roku začít stavět.
Vážení spoluobčané, jak jsem se ve zpravodaji pravidelně ohlížel za životem obce v minulých měsících, tak bych
se nyní chtěl ohlédnout za roky mého působení ve funkci
starosty obce. Rozhodl jsem se v nadcházejících volbách již
nekandidovat a neucházet se o vaši přízeň. Velice si vážím
skutečnosti, že jsem měl možnost stát v čele obce od října
1989 a být zvolen prvním starostou ve svobodných volbách
v roce 1990. Bylo pro mne ctí pracovat pro obec, kde jsem
se narodil a strávil svůj dosavadní život. Začátky byly nesnadné, ale s pomocí všech členů zastupitelstva, místostarostů a
spolupracovníků na úřadě se podařilo postupně problémy
překonávat a přetvářet Trpín i Hlásnici k lepšímu obrazu. Za
to vše jim patří moje poděkování.
V našich obcích se za ta léta hodně změnilo, ostatně
jako téměř všude. Ne všechno se podařilo uskutečnit, někdy
proto, že nebylo dost peněz nebo prostě dostaly prioritu
jiné projekty. Vždy ale byla snaha uspokojit oprávněné potřeby občanů. Velkou zásluhu na upravenosti a výrazu našich
obcí máte vy všichni občané i „chalupáři“. Svědčí o tom i
titul Vesnice roku Pardubického kraje, který nám byl udělen
v roce 2003.
Co se ale nezměnilo a co mě jako trpínského patriota
těší, je přátelské prostředí uvnitř obce, dobré sousedské
vztahy, snaha pomoci ostatním, činnost spolků a mnoho dalších věcí. Co bych chtěl zvláště vyzdvihnout, je péče o kříže v
katastru, kapli v Hlásnici, kostel a zejména trpínský hřbitov.
Vztah k hrobům našich předků vypovídá o kulturnosti a
úrovni společnosti.
Za několik dní půjdeme k volbám. Přál bych nám všem,
abychom si zvolili zastupitelstvo zodpovědné a pracovité. A
přeji jim hodně nových myšlenek a nápadů a hlavně dostatek
sil k jejich uskutečnění.
Miloslav Tocháček, starosta

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje,
tak jako každá mince má dvě strany, tak i letošní léto přineslo krásné teplé počasí jako stvořené pro rekreaci a odpočinek, tak i stinnou stránku v podobě prohlubujícího se nedostatku vody v přírodě i ve vodních zdrojích. Chtěl bych vám
touto cestou poděkovat za zodpovědný přístup k naší výzvě
o šetření pitnou vodou. V podstatě ze dne na den se projevila významná úspora ve spotřebě vody. Těší nás, že jste pochopili vážnost situace a uvědomili si, že zdroje pitné vody
nejsou nevyčerpatelné. Dosavadní úsporný režim je třeba
zachovat i v následujících měsících. Velké starosti nám stále
dělá velká poruchovost hlavních řádů, jednak nekvalitní technologií uložení, jednak i zvýšenou frekvencí dopravy po silnici
přes Trpín, kde je vodovod uložen v krajnici.
V letních měsících se nám podařilo realizovat většinu
plánovaných akcí pro letošní rok. V mateřské škole bylo
opraveno zázemí kuchyně a zrenovovalo se dětské hřiště. Na
hřišti za školou jsme uvedli do provozu tzv. „workoutový
park“, který bude sloužit k rekreačnímu posilování vlastní
vahou těla. V Hlásnici jsme opravili pomník obětem 1. sv.
války, na jehož
zdařilé realizaci se podílel
velice vkusnými kovovými
prvky trpínský
rodák Vladimír
Juránek. Kříž u
kostela v Trpíně byl velice
poškozen a v
rukách šikovných restauráfoto: Ladislav Štěpánek
torů má opět
svůj důstojný výraz. Na všechny tyto aktivity jsme získali dotace a podpory. V Hlásnici jsme vykoupili pozemky na cestu
na „Vrchoru“ a kompletně ji v délce 250 m opravili.
Společný pomník k uctění památky padlých v 1. sv.
válce a ke vzniku ČSR v roce 1918 je vyroben v kamenické
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Činnost hasičů přes léto
V důsledku letošního velmi suchého léta zasahovala jednotka
našich hasičů u několika případů odstranění vosího nebo sršního hnízda. Také byla vyslána na odstranění spadlých stromů nebo větví na pozemní komunikace. Nejvážnější byly výjezdy ke dvěma požárům strniště a slámy na katastry obcí
Rovečné a následně druhý den do Sulkovce. Vždy se podařilo
ve spolupráci s jednotkami HZS a SDH zabránit rozšíření požáru do lesa.

Naše ambice krátce před registrací všech týmů do soutěže
vzplanuly, když se trojice opor loňského vítězného týmu Sokolů chtěla přidat k našemu mužstvu (Sokolové neměli zájem
dále hrát). Jedním z nich byl i nám dobře známý Martin Svoboda, který již za nás dříve hrál v poličské MHL a byl nejlepším střelcem. Naše vášně však byly rázem zchlazeny, protože
se tým Sokolů pět minut po dvanácté přihlásil.
Rozhodně nebudeme favoritem, ale chceme potrápit
každého soupeře a zklamáním by bylo držet se na chvostu
tabulky. Soutěž bude začínat během prvního týdne v říjnu a
tímto zveme všechny fanoušky, aby nás ještě v hojnějším
počtu přijížděli podporovat. Podrobnosti budeme vkládat na
naše Facebookové stránky.
Na závěr děkujeme všem našim podporovatelům a
setkáme se na dalších sportovních a kulturních akcích klubu
nebo obce.
Tomáš Prudký

V minulých dnech jsme obdrželi dotaci od Pardubického kraje na pořízení nové motorové pily s příslušenstvím ve
výši 15 000,- Kč.
Moravská liga TFA 2018: Zdeněk Král 2. místo v celkovém
pořadí.
Pardubická liga TFA 2018: Zdeněk Král 1. místo v celkovém
pořadí.

Palkonya 2018
Zdeněk Král bude náš sbor reprezentovat s družstvem Pardubického kraje na MČR v disciplínách TFA ve dnech 5. - 6. 10.
2018 v Domažlicích.
Za SDH Trpín Pavel Břenek

foto: Radim Hromádko

HC Torpédo Trpín
Sportu zdar! Ano, takto se většinou zdraví protihráči dvou
znepřátelených týmů na začátku nebo na konci utkání. A náš
tým právě začíná jedno velké utkání, které se nazývá Extraliga bystřické hokejové ligy. Jak víte z minulého článku, podařilo se nám v této amatérské soutěži hokejistů postoupit o
krůček „výše“. Každý hráč týmu si byl vědom zodpovědnosti,
která tímto postupem leží na našich bedrech a absolvoval
poctivou letní přípravu. Někteří z nás nabrali 2-3 kg „svalové“
hmoty. Povzbudivou zprávou je, že nekončí nebo neodchází
žádná z našich opor a naopak můžeme s dalšími počítat. Jednou takovou je rozhodně starší z hokejových bratrů Graciasových – Jakub, majíce zkušenosti z oficiálních soutěží ČSLH.

Počátkem července jsme byli pozváni na víkendový pobyt do
naší partnerské obce Palkonya. Společně s hostiteli jsme
shlédli rozsáhlý zámecký komplex Keszthely na břehu Balatonu, jezero jsme přepluli na trajektu a pokračovali k našim
přátelům. V dalších dnech pro nás byl připraven zajímavý
program s tradiční návštěvou vinných sklepů. V příštím roce
se budeme těšit na jejich návštěvu v Trpíně.
Miloslav Tocháček
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Počasí nám letos vyšlo a příští rok se budeme těšit na
další ročník. Děkujeme všem účastníkům i ostatním, kteří se
zajištěním celého turnaje pomáhali.

Lesní tábor v Hlásnici

I počátkem těchto prázdnin se uskutečnil již tradiční lesní
tábor, s laskavým svolením bratrů Švábových, v jejich lese.
Zvláštní dík patří potom Peťce Švábové, která umožnila letošní největší atrakci všem zúčastněným v podobě parkurového Tábor dětí a otců
hřebce Dantese a klisny poníka Mařenky. Oba koníci působili
jako magnet a děti si mohly vychutnat nevšední zážitek, pod
dohledem Peťky, do sytosti. I závěrečná soutěž o ceny obsahovala, kromě dalších sportovních a dovednostních klání,
jízdu na koni.

Josef Štaud

Nechali jsme se inspirovat letitou tradicí našich přátel z Hlásnice a zorganizovali jsme víkendový tábor dětí a otců z Trpína
a Kněževse. V loňském roce proběhl první ročník na louce u
Kamenců, ale předpověď na letošní termín na konci června
byla dosti nejistá, tak jsme zvolili „mokrou variantu“ na táboře u Hotelu Otakar v Hamrech. Ubytování v chatkách bylo
pro děti také dost dobrodružné a počasí nás nechalo v prolukách mezi deštěm zažít táborák, hry i výlet na hrad Svojanov.
I přes to, že se nakonec jednalo o jeden z velmi mála deštivých víkendů v celém létě, jsme si tábor náramně užili.
Josef Štaud

Kromě toho byl součástí tábora i pěší výlet do Svojanova s obědem a další atrakce. Škoda jen, že se od loňska řada
tehdy ještě dětí proměnila na mladé muže a slečny s jinými
zájmy. Také velké teplo od počátku prázdnin způsobilo, že
časné dovolené rodičů část možných účastníků tábora odčerpaly na jiné lokality uvnitř i mimo republiku. Pěkné vzpomínky účastníků podpořím fotografiemi.
Pavel Resl

Představení ochotníků z Víru - Manželství na druhou
Volejbal
Na konci července proběhl další ročník volejbalového turnaje, který je již tradiční záležitostí letních prázdnin. V letošním
roce se turnaje zúčastnilo 8 týmů, a tak jsme byli nuceni vymyslet hrací systém, který by zajistil svižnější průběh. Rozdělili jsme týmy na 2 skupiny, přičemž jedna své odehrála na
hřišti za školou a druhá na hřišti u Mikyho Jindry. Odpolední
vyřazovací souboje o umístění už probíhaly za školou, kde
bylo zajištěno také občerstvení. Trpín letos postavil 3 týmy.
Vítězem se stalo opět družstvo Skalice nad Svitavou.
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Ještě větší chloubou Štěpánkových je lípa velkolistá
stojící za domem. Byla vyhlášená památným stromem MěÚ v
Poličce taktéž 18. 5. 1995, kdy ochránci naměřili výšku asi
17,5 m, šířku koruny 14,5 m, obvod kmene 750 cm, výšku
koruny 13 m a stáří odhadli na 400 – 500 let!

Lípy s příběhem v Trpíně a Hlásnici
V souvislosti s blížícím se stoletým výročím republiky byli někteří z vás požádáni, aby zapátrali v paměti a pokusili se oživit historii a příběhy z lip, které stojí na trpínsko-hlásenském
katastru. Lípa je v našich zemích považována za národní
strom od roku 1848. Níže otiskujeme, co se podařilo zjistit.
Informace nejsou úplné a dost dobře se jedná o nedoložená
vyprávění, v jiných případech paměť nemusí být neomylná.
Redakce proto prosí o shovívavost a uvítá vaše podněty a
doplnění, které by mohly být otištěny někdy příště, budete-li
si to přát. Všem dosavadním spolupracovníkům veliké díky!

foto: Veronika Tichá

Trpín
Největší stromovou ozdobou v obou obcích jsou bezesporu obě Štěpánkovy lípy u čp. 31, státem označené a chráněné jako památné.
Na tabulce u stromu stojícího naproti dětskému hřišti
u školky se dočteme: Lípa velkolistá, vyhlášená památným
stromem MěÚ v Poličce 18. 5. 1995. Tehdejší míry: výška 25
m, šířka koruny 19,5 m, obvod kmene 550 cm, výška koruny
21 m, stáří 300 – 400 let.
foto: Veronika Tichá

Se stromem se váže několik zajímavostí. Rod Štěpánků
je nejstarší starousedlý a na stejném místě dosud hospodařící rod v Trpíně. V publikaci Josefa Krušiny Dějiny Trpína a
okolí (Praha, 1948) je uvedeno, že hospodaří na čp. 31 nepřetržitě od roku 1655. Podle rodinného vyprávění v té době
mohla být lípa zasazena. Rod dříve nosil příjmení Divoký, ale
kvůli malému vzrůstu jednoho z majitelů s křestním jménem
Štěpán se rodu později začalo říkat Štěpánkovi. Josef Krušina
příběh potvrzuje: „V roce 1655 koupil grunt od otce Štěpána
Divokého Pavel Divoký, roku 1698 převzal grunt po otci Jan
Divoký, roku 1741 vzal grunt po otci Pavel Štěpánek...“
Lípa je již dlouho dutá. Podle vyprávění si v ní majitelé
za války schovávali mouku, aby o ni během rabování nepřišli.
Poskytovala bezpečný úkryt, který jiné chalupy neměly. Asi
před 40 lety se kus kmene odloupl a nyní je dobře vidět rozvalina. Dnes už Štěpánkovi do lípy nic neschovávají, ale není
to tak dlouho, co do ní zasedla kačena a vyseděla 21 káčat.
Vzdušnou čarou přes hlavní silnici najdeme Tocháčkovu lípu u čp. 47. Starosta Miloš Tocháček: „Lípy se vždy v minulosti považovaly za součást naší státnosti a byly sázeny z
Při zběžném pohledu si pravděpodobně nevšimnete,
několika různých důvodů a pohnutek. Hospodáři jejich výsadže je uvnitř koruny provázána lany ke zpevnění větví.
bou chránili obydlí před sluncem, větrem a poskytovaly
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Pěknou dominantou i pro ty, co Trpínem jen projíždějí,
jsou lípy malolisté u výklenku sochy sv. Jana Nepomuckého
před hřbitovní zdí, o kterých Marie Andrlíková uvedla:
„Sochu nechal udělat a lípy u ní zasadil Jan Andrlík, rolník v
Trpíně čp. 15 (1837 – 1937) v památný den svatby císaře
Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské (Sissi) dne 24. dubna
1854. Byla to doba po zrušení roboty, plná radostí a euforií,
proto je také v naší obci zasazeno mnoho stromů lípy srdčité.“
Mohlo se jednat o motiv zdůraznění památného místa,
ostatně některé kříže v katastru jsou také „chráněny" lípami
po obou stranách. Existuje domněnka, že rodiny, které krajinu okolo a uvnitř Trpína a Hlásnice křížky ozdobily, současně
kolem nich zasadily i lípy. Někdy je majitelé oplotili a umístili
k nim lavičky k odpočinku. Většina křížků byla postavena v
prvních letech 20. století kolem cest k polím, která rodům
patřila.
Osvobození bylo další významnou událostí a důvodem
k zasazení stromu státnosti. Velmi pravděpodobně v roce
1919 došlo k zasazení "lipky svobody" u současné horní autobusové čekárny (lípa malolistá). Několik pamětníků potvrdilo, že ji zasadili Sokoli, jejichž odnož byla v Trpíně v ten rok
ustanovena. Napovídá tomu i informace nalezená v sokolské
kronice.

foto: Jaroslav Horák

možnost posezení s rodinou a sousedy po práci. Viděl jsem
několik možná 100 let starých fotek, kde sousedi sedí pod
lípou, mají džbánky s pivem a hrají karty. To mohl být důvod
výsadby lípy na naší zahradě u čp. 47. Podle střízlivého odhadu znalce v oboru má tato lípa asi 300 let.“ Doplňme, že se
jedná o lípu malolistou, vysokou asi 30 m s obvodem kmene
Další pamětníci potvrzují krátký život lípy před Hájkoasi 5 m.
vými čp. 71. Stávala uprostřed křižovatky v trojúhelníčku a
musela se objíždět. Sázena byla ve druhé polovině 40. let
snad jako „lípa míru“. Moc se jí však nedařilo a po několika
letech seschla. Dnes už je vozovka i křižovatka vyasfaltovaná
a po lípě není ani památky.

Po sametové revoluci vysadilo první demokraticky zvolené zastupitelstvo v čele s Milošem Tocháčkem 27. 5. 1990
další "lípu svobody" v prostranství pod výletištěm za kulturním domem (lípa malolistá).
Lípy na hřišti za školou byly sázeny z praktického důvodu ochrany cvičenců a účastníků shromáždění podél tehdejší "tělocvičny", dnes hřiště za školou.
V publikaci Jaroslava Jana Glosera Trpín Hlásnice
(Polička, 2005) je citováno ze školní kroniky: „V roce 1908
dovršil 60. rok svého panování J. V. císař a král náš František
Josef I. Na oslavu pořádána byla stromková slavnost, při níž
vysázena byla pod školou pustá stráň pěti lípami, dvěma
jasany, čtyřmi javory.“
foto: Veronika Tichá
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Pamětníci vzpomínají na lípu, která stála uprostřed
Chalup, tj. na malé návsi mezi čp. 11, 12, 13. Při předělávání
elektrického vedení asi na konci 50. let ji celou ořezali a zbyl
z ní jen mohutný kmen. Jeden ze sousedů, Petr Dvořák, vzpomíná: „Tu lípu jsem obrečel." Za dlouhá léta kmen uhnil a
zbyl obrovský pařez, kolem kterého si později na pískovišti
hrávaly děti. Dnes na místě zbyl jen trávník.

Hlásnice
Lípa pod kašnou, stojící na zahradě u novostavby Michala Novotného čp. 29 (dříve u Štěpánků), byla zasazena
roku 1886 tehdy 12letým Josefem Štěpánkem.
Jana a Věra Dvořákovy čp. 36 (u Mrázků) chodívaly na
návštěvu k sousedce paní Marii Peterkové, říkaly jí tetička
Matějáková, čp. 40. U Matějáků stávala lípa, tetička říkala, že
ji zasadili někdy roku 1885. V té době tam bydlel buď pan
Mareček Jan, a nebo Němec Jan, jeden z nich ji mohl zasadit.
Matějákova lípa byla vysoká a měla dva kloníky. Není známo, že by kdy kvetla. Někdy kolem roku 1978 do lípy uhodil
blesk a ona uschla.

Obecní úřad už možná 20 let zve odbornou firmu, která
vzrostlým lípám v obou našich obcích poskytuje důležitou
ochranu - zdravotní a odlehčovací řez, ošetření puklin a otvorů a v případě potřeby zabezpečení koruny bezpečnostní vazbou.
Kolektiv autorů a pamětníků z Trpína a Hlásnice

Za Havlíčkovými čp. 36 dosud stojí lípa velkolistá. Podle vzpomínek tetičky Matějákové byla zasazena někdy kolem
roku 1895. V domě tehdy bydlel pan Josef Peterka, nejspíš ji
zasadil on. Lípa je obrovská, má mohutný kmen asi 6 m po
obvodě. Je velmi košatá a vysoká odhadem 25 m. Každý rok
kvete a kolem ní se to jen rojí včelami. Tetička Matějáková
těm dvou lípám říkávala ženich a nevěsta.

Proč se v Trpíně čekalo na pomník 100 let?
Při cestách po naší vlasti jsme zvyklí v každé vesničce potkávat pomníčky připomínající oběti světových válek. Mnozí z
nás si kladou otázku, proč takové pietní místo v Trpíně chybí.
Však ani v Hlásnici na své hrdiny nezapomněli. Proč to v Trpíně trvalo 100 let? Bádání v obecní kronice přineslo ještě více
otázek a údivu. Přináším zde doslovný přepis, jak celou problematiku zaznamenal kronikář.
1937
Dne 21. 3. uspořádala místní osvětová komise přednášku na
thema: Úprava a výzdoba obce. Přednášel Jar. Beník. Ze
schůze vyšel návrh na důstojnou oslavu 20. výročí republiky a
usneseno postaviti za tím účelem pomník padlým. Provedením pověřena osvětová komise, rozšířená o dalších 5 členů.
1938
Místní osvětová komise v Trpíně usnesla se zřídit pomník
padlým ve světové válce, jenž byl proveden firmou Kadlec ve
Skutči. Pro různost názoru členů, aby na něm byl relief T. G.
Masaryka a kříž a zdali má být též posvěcen a konečně změnou státních poměrů zůstal u výrobce a k jeho postavení nedošlo. Stál 6.000 K.
Dále již kronika o osudu pomníku mlčí. Jen pro představu, celoroční rozpočet obce v těch letech se pohyboval
kolem 40.000 K. Sváry mezi sousedy tak byla zmařena dosti
nákladná investice.
Jakou měl pomník asi podobu? Nalézá se ještě dnes
někde pohozeno jeho torzo? Nebo byl upraven a nainstalován v jiné obci?
František Vaverka

foto: Libor Havlíček
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Nové workoutové hřiště

Gulášfest ve Vítějevsi
Jak už jsem psala v minulém čísle zpravodaje, zúčastnili jsme
se i letos Gulášfestu ve Vítějevsi. Ráno 11. srpna jsme ve složení Jana a Pavel Břenkovi, Jana a Petr Štěpařovi, Markéta
Graciasová a já zahájili ve stánku číslo 1 už 5. ročník. Stejně
jako loni jsme i letos vsadili na jehněčí maso a tomu přizpůsobili i výzdobu stánku. Kromě pikantního guláše jsme si pro
návštěvníky připravili jako přílohu skvělé bramboráčky a
ochutnávku toho nejlepšího z Trpína: klobásy od Štěpánků,
utopence od Kozáků, sirupy od Štaudů, medovinu od Tichých
a moje džemy. A jak náš tým Trpínských kuchtíků dopadl?
Skvěle. Získali jsme první místo za náš guláš v hlasování diváků, třetí místo za výzdobu stánku a do třetice v zastoupení za
paní Blanku Boucníkovou i první místo za nejchutnější svatební koláčky. Příští rok se budeme snažit úspěch zopakovat.

Během léta se multifunkční hřiště za školou rozrostlo o workoutové cvičební prvky. Dle definice je workout sportovní
aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky na
veřejných sportovních hřištích (především na hrazdě, bradlech, žebřinách, kruzích a jiných konstrukcích). Neváhejte a
přijďte se protáhnout.

Dětský den
Každoroční vítání prázdnin bylo letos poprvé v režii DJ Davida
známého z dětských karnevalů. Loučení s létem pak opět v
rukou místních dobrovolníků a spolků.

foto: Tereza Štěpánková

Za Trpínské kuchtíky, Magda Králová

Dětské hřiště po renovaci
foto: Miloslav Tocháček

foto: Josef Dvořák
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Kalendář Trpín a Hlásnice 2019
I pro příští rok bychom rádi sestavili kalendář s fotografiemi z našeho okolí. Rádi bychom vás tedy touto formou opět vyzvali k zaslání vašich příspěvků, abychom mohli tento kalendář připravit. Jelikož je v současné době digitálních dat poměrně
málo prostoru na fyzické tisknutí fotografií, může být takovýto kalendář i jednou z cest, jak zachytit stav našeho okolí v daném roce. Fotografie v digitální podobě je možné zasílat na adresu: obec.trpin@worldonline.cz, případně donést na digitálním nosiči přímo na obecní úřad v úředních hodinách. Uzávěrka pro dodání fotografií bude 31.10.2018. Všem přispěvatelům předem děkujeme a těšíme se, že se nám podaří sestavit kalendář, který bude vhodným dárkem do roku 2019.

Upozornění katastrálního úřadu
V katastrálním území Trpín probíhá revize údajů katastru, jejímž cílem je zajištění souladu mezi stavem evidovaným v katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu. Zjištěné nesoulady je nutné projednat s vlastníky dotčených nemovitostí,
proto Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy ve spolupráci s Obcí Trpín svolává jednání ve
dnech 11. 10. 2018 od 15:00 do 17:00 a 12. 10. 2018 od 14:00 do 16:00 v kulturním domě v Trpíně.

Pozvánka na drakiádu
ČČK Trpín pořádá v sobotu 6. října DRAKIÁDU. Bližší informace budou zveřejněny na plakátku.

Informace o sběru a separaci odpadů
12. a 13. října 2018 proběhne v Trpíně a Hlásnici sběr nebezpečných odpadů
12. 10. Trpín i Hlásnice 15:00 – 16:00 hod.
13. 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.

Kalendář akcí
Drakiáda s ČČK Trpín
Uctění památky padlých a oslava 100. výročí vzniku ČSR
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert Bystřické kapely

Jubilanti

Narození

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

Štěpánková Anna

65 let

Kolářová Milena

65 let

Bednářová Jaroslava

65 let

Dvořáková Anna

65 let

Dvořáková Emílie

70 let

Úmrtí

Prudký Jakub

Andrlíková Marie (Hlásnice)

Rounová Magdaléna

Tocháček Adolf
Čest jejich památce.

Společenská kronika

6. října
28. října
8. prosince
16. prosince

Srdečně blahopřejeme.

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

Úřední hodiny
přítomna účetní
Po-Pá: 07.00 - 13.30

Úřední hodiny
přítomen starosta a místostarosta:
Po a Čt: 18.00 - 20.00 (zimní čas)
Po a Čt: 19.00 - 21.00 (letní čas)
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