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blízké budoucnosti dočká zasloužené opravy i kostel sv. Vácpřestože máte možnost dění v obci sledovat i prostřednic- lava, který je v majetku církve.
tvím zápisů z jednání zastupitelstva, dovolím si uplynulé obV Hlásnici se stále potýkáme s obsahem železitých částic ve
dobí doplnit několika informacemi.
Začátkem října bude zahájen sběr dat, informací a potřeb- vodovodním potrubí ve vztahu ke koncovým odběratelům.
ných údajů pro práce na novém územním plánu obce. V Voda, kterou vyčerpáme z vrtu a projde úpravnou do vodojeobou obcích se budete potkávat s architekty a projektanty, mu, toto zabarvení nevykazuje. Protože má jiné chemické
kteří budou podklady shromažďovat. Pokud budete požádáni složení než voda z původního prameniště (nižší pH a malou
o informace nebo stanoviska, vyhovte prosím jejich požadav- tvrdost), při průtoku původními nebo staršími železnými přípojkami uvolňuje usazené železo, a tím dochází k zakalení.
kům, aby zhotovení tohoto velmi důležitého dokumentu
Na odstranění tohoto problému intenzívně pracujeme s akzdárně proběhlo.
Chtěl bych se omluvit za nepřesnou informaci z letošního reditovanými laboratořemi i s odborníky na úpravu vody. Z
prvního čísla zpravodaje, kde jsem uvedl, že celé území loka- těchto důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo o nevybírání
lity pro nové RD máme ve vlastnictví. Chybí nám ¼ jedné vodného do doby, než se tato situace vyřeší. Jednou z variant
pozemkové parcely, kterou vlastní český stát. Od doby, kdy řešení je i doporučení odborníků o výměně starých železných
jsme požádali Státní pozemkový úřad o převod tohoto podí- přípojek za plastové. Litinové hlavní řády tento problém nelu, vedeme s touto státní institucí spor o ceně, protože poža- způsobují.
davky státu jsou nepřiměřené a vůbec nezohledňují potřebu Počátkem září byla vydlážděna nová plocha pro sběrné nádoobcí připravit pro zájemce stavební parcely, a tím stabilizovat by odpadů a kompletní rekonstrukcí prošla autobusová čepočet obyvatel. Konečnou navrženou cenu pozemku zastupi- kárna na rozcestí. Svépomocí si hlásenští zrenovovali nátěry
čekárny na točně v Hlásnici. Po vydání rozhodnutí Stavebnítelstvo schválilo.
ho úřadu bude možné zahájit demolici bývalé zbrojnice, aby
Na přelomu září a října zahájí Lesy ČR, s.p. plánovanou rekonstrukci Kavinského potoka v dolní části obce až do rybní- byl připraven prostor pro vybudování nového objektu.

Vážení občané a čtenáři našeho zpravodaje,

ka. Všichni, kterých se stavební činnost bude týkat, byli v
rámci stavebního řízení s projektem seznámeni, přesto bych
chtěl požádat o součinnost a toleranci. Veškeré záležitosti
bude třeba okamžitě řešit se stavbyvedoucím přímo v terénu.
Poděkování za trpělivost, pomoc a finanční výdaje, které jim
vznikly, bych chtěl adresovat všem, kterých se dotkla stavební činnost při výstavbě chodníku v horní části obce. Nový
chodník významně přispěje k bezpečnosti provozu i ochraně
chodců.
Hezkým místem se stane i prostor před kostelem. Hřbitovní
zeď je v plánované části opravena a novou podobu dostává i
celý prostor vpředu. Uznání zaslouží všichni, kteří se na návrhu uspořádání tohoto klidového místa podíleli. V příštím ro- Přeji vám všem hezký a slunečný podzim.
ce budeme v opravě hřbitovní zdi pokračovat. Věřím, že se v
Miloslav Tocháček, starosta
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ve stavění stanů, večeře a ubytování. Druhý den následoval
výlet na koně s celodenním programem, výjezdní oběd v
penzionu Otakar, přesun autem do Hlásnice a večer zkouška
odvahy na cestě nočním lesem.

Prázdniny očima hasičů

Jako každoročně, tak i letos jsme připravili ve spolupráci s
obecním úřadem, ČČK, MS a SK Torpédo dětský den na začátek prázdnin. Dětské odpoledne se konalo v sobotu 2. čer- Poslední den pobytu bylo na programu hledání pokladu povence a pro děti byly připraveny hry, soutěže a také pohád- mocí různých indicií, balení tábora, úklid lesa a odjezd.
kové putování po stanovištích kolem Trpína. Zábava na výle- Počasí nám přálo a děti, obzvláště ty menší, se skvěle bavily.
tišti se vydařila a trvala až do pozdních nočních hodin. Škoda
jen, že řádění dětí v hasičské pěně trochu pokazila dešťová
přeháňka, měly to jako doma ve vaně – vodu i s pěnou. Také
na konci srpna měly děti možnost si zasoutěžit a zatancovat
na závěrečné prázdninové zábavě pro děti. Je jen škoda, že i
při tak krásném počasí byla účast slabší než na začátku
prázdnin. Za zdařilou můžeme považovat také námi pořádanou taneční zábavu, na které si zahrála místní kapela DODNA.
Letošní léto bylo z hlediska požárovosti a zásahů hasičů daleko klidnější než to loňské. Naše jednotka vyjížděla pouze k
jednomu požáru balíků slámy do Hlásnice nad Majdalenku.
Pavel Resl

Hokejový klub Torpédo Trpín rozjíždí další sezonu
Nastal podzim a Torpédo se pomalu chystá na další sezonu
Městské Hokejové ligy v Poličce. V nadcházejícím ročníku
opustí ligu družstvo z Nyklovic, které bude hrát v Bystřici nad
Pernštejnem. Díky této události jsme se domluvili na vzájemné spolupráci a někteří hráči z Nyklovic nám budou vypomáhat. Přijďte si zafandit na zimní stadion do Poličky. Začínáme
koncem října.
Josef Čípek

SDH Trpín zve všechny své členy a příznivce požárního sportu
na soutěž TFA Trpín 2016, která se uskuteční v sobotu 22.
října 2016 od 9.00 hod. u kulturního domu. Jedná se o závod
v silovém víceboji (nejtvrdší hasič přežívá) s účastí závodníků
ze širokého okolí.
Za SDH Trpín Pavel Břenek

Lesní tábor Hlásnice
Ve dnech 8. až 10. 7. jsme uspořádali lesní tábor s bohatým
programem pro místní i přespolní děti různého věku. Nejpr2

kterou je běžný cyklista ochotný jezdit tento kopec spíše
směrem dolů. Měli jsme tak jedinečnou možnost sledovat
cyklistiku v opravdu vrcholné kvalitě.
Josef Štaud

Volejbalový turnaj 2016

Ponorka versus Torpédo

V sobotu 6. srpna 2016 se uskutečnil již 10. ročník znovuobnoveného volejbalového turnaje. Letošního klání se zúčastnilo 5 soutěžních týmů. Favoritem byl jako každoročně nejzkušenější tým z Choltic, dále pak zástupci Skalice nad Svitavou,
Hartmanic a 2 týmy za domácí Trpín. V letošním roce nám
počasí opravdu přálo, a tak v průběhu celého sportovního
dne jsme si užívali pohodové letní atmosféry. Vítězem letošního ročníku se stal tým Choltic, ovšem až po dramatickém
finále, ve kterém jen těsně porazil jeden z domácích týmů.
Doufáme, že se nám v příštím roce podaří doplnit domácí
sestavu o případné nové posily.
Josef Štaud

I v letošním roce došlo na již tradiční formu ukončení prázdnin, a sice na přátelský fotbalový zápas mezi celky Torpédo
Trpín a Ponorka Svojanov, který se konal na hřišti U rybníka
na Předměstí. V letošním roce se mužstvu Trpína podařilo
dokonale zaskočit domácí tým Svojanova a po úvodních rychlých gólech zvítězit jednoznačně v poměru 4:0. Sportovní
odpoledne doprovodila kulturní akce s bohatým občerstvením.
Josef Štaud

Mistrovství SAC ČR 2016
Jezinky bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky
V letošním roce jsme se dostali opět na seznam několika málo míst, kde své divadelní umění představil amatérský ochotnický spolek Vířina z Víru. Letošním kusem bylo nastudování
hry amerického autora Josepha Kesselringa „Jezinky bezinky
aneb Utrejch a staromódní krajky“, a tak jsme se na necelé 3
hodiny stali svědky humorného příběhu, plného nečekaných
zvratů, který ozdobili svým skvělým výkonem herci tohoto
divadla. Zcela zaplněný parket tak mohl sledovat tuto napínavou podívanou do pozdních hodin srpnového večera.

Ve dnech 30. - 31. 7. 2016 proběhlo v Bystrém a okolí mistrovství ČR amatérských cyklistů. Závody byly rozděleny do 2
dnů, kdy v sobotu probíhala časovka na trati Bystré - Předměstí a zpět a v neděli okruhový závod se startem v Bystrém
na náměstí a finišem na točně v Hlásnici. Zatěžkávací zkoušku v podobě Hlásenského kopce si závodníci užili hned několikrát. Nejprestižnější kategorie si tento okruh na trase Bystré
-Předměstí-Hlásnice-Bystré užila hned 6 krát a někteří ze
závodníků vyjížděli i poslední okruh přes Hlásnici rychlostí,
Josef Štaud
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vení nepřiměřených poplatků Pardubickému kraji v případě
zásahů do vozovek při výstavbě vodovodů a kanalizací.
Pan senátor si poté prohlédl řeznictví u Štěpánků, výletiště v
Trpíně a na závěr jsme se rozloučili návštěvou kaple v Hlásnici.
Miloslav Tocháček

Byli jsme v Maďarsku...
Počátkem července jsme byli na pozvání partnerské obce
Palkonya na víkendovém setkání u nich. Při cestě na jih Maďarska byla zastávka v Budapešti, kde jsme s průvodkyní navštívili některá významná místa v hlavním městě. Pan starosta z Palkonye nás pozval na prohlídku Parlamentu a podívali jsme se do vyhlášené budapešťské tržnice.

Česká pošta v Trpíně
Dle posledního vyjádření České pošty by zatím nemělo dojít k
žádným změnám, které by zásadně měnily dosavadní provoz
poštovní pobočky. Jediná změna bude od 1. 11. 2016 v úpravě provozní doby pobočky. Dle platné vyhlášky musí být pobočka dostupná pro klienty 5 dnů v týdnu s týdenním maximálním počtem 15-ti hodin. ČP bude o změnách informovat
přímo na pobočce.
Změna poštovního provozu od 1. 11. 2016
V sobotu jsme na hřbitově v Palkonyi uctili památku bývalé
starostky Leonóry Becker, která zemřela v závěru loňského
roku.
Na zbytek pobytu pro nás přátelé připravili zajímavý program. Pan starosta Engelbert Beck při rozloučení vyjádřil
radost nad dlouhotrvajícím přátelstvím našich obcí a poděkoval za pozvání na příští rok do Trpína.

den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Trpín
dopoledne
8:00 - 9:00
8:00 - 10:00
8:00 - 9:00
8:00 - 9:00
8:00 - 9:00

odpoledne
13:30 - 15:30
13:30 - 16:30
13:30 - 15:30
13:30 - 15:30
Miloslav Tocháček

Kalendář Trpín a okolí 2017
Pro nadcházející rok 2017 bychom rádi vydali měsíční fotokalendář s motivy Trpína a okolí. Jelikož je jistě mnoho amatérských fotografů,
kteří naši krásnou
krajinu zachytili na
čočky svých fotoaparátů, rádi bychom vyhlásili soutěž o nejlepší fotografie, ze kterých
by byl tento kalendář následně sestaven. Vybrané fotografie by byly uvedeny se jménem autora pro jednotlivé měsíce. Ostatní pěkné fotografie, které se
třeba nedostanou do omezeného výběru a svoji kvalitou budou reprezentativní, bychom i tak rádi použili pro propagační
účely naší obce. Zájemci mohou fotografie v digitální podobě
zasílat na adresu: obec.trpin@worldonline.cz, případně
donést na digitálním nosiči přímo na obecní úřad v úředních
hodinách. Uzávěrka této soutěže bude 31.10.2016.
Josef Štaud

Miloslav Tocháček

Návštěva senátora Martínka
Ve středu 7. září nás navštívil senátor za Svitavsko pan Radko Martínek (ČSSD). Zajímal se o život v obci, naše aktivity s
čerpáním dotací a grantů na rozvoj obce a jako dlouholetého
starostu Moravské Třebové, následně poslance parlamentu,
ministra pro místní rozvoj a také hejtmana Pardubického
kraje ho zaujaly některé naše negativní zkušenosti s orgány
státu a kraje. Zejména jsme informovali o postupu České
pošty k provozu poštovních poboček, Státního pozemkového
úřadu k převodu státní půdy pro výstavbu v obcích a stano4

5

Přerušení dodávky elektřiny
3. 10. a 6. 10. dojde v celé obci Trpín od 7.00 do 17.00 hodin k přerušení dodávky elektřiny.

Pozvání na 10. ročník dýňového odpoledne
Dovolujeme si pozvat všechny mámy a táty, babičky a dědy a jejich děti na jubilejní 10. ročník dýňového odpoledne, které
se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2016 v kulturním domě. S sebou si vezměte svoji dýni, nůž a pomůcky na dlabání. Opět
na vás čeká příjemná atmosféra s teplým čajem a malým občerstvením pro všechny přítomné. Bližší informace budou včas
zveřejněny.

Pozvánka na vánoční dílničky
Stejně jako v loňském roce, tak i letos uspořádáme 19. listopadu 2016 v kulturním domě předvánoční dílničky pro malé
děti, velké děti i dospěláky - na své si přijde každý! Přijďte se vánočně naladit, odreagovat a vyrobit si vánoční výzdobu a
dárky pro své blízké nebo sobě pro radost. Bližší informace poskytneme začátkem listopadu.

Informace o sběru a separaci odpadů
7. a 8. října 2016 proběhne v Trpíně a Hlásnici sběr nebezpečných odpadů
7. 10. Trpín i Hlásnice
15.00 – 16.00 hod.
8. 10. Trpín i Hlásnice
9.00 – 10.00 hod.
Nebezpečné odpady se budou sbírat v Trpíně u kulturního domu, v Hlásnici u stanoviště na kontejnery.

Kalendář akcí na IV. čtvrtletí roku 2016
Soutěž TFA Trpín 2016
Dýňové odpoledne v KD
Divadlo v KD - Cimrman
Předvánoční dílničky v KD
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert Bystřické kapely

Jubilanti
Jaroslava Chadimová, 75 let
Jiří Kříž, 60 let
Helena Graciasová, 65 let
Marie Janečková, 85 let
Alena Hanyková, 80 let
Marie Čípková, 70 let
Jan Krška, 70 let

Narození

Úmrtí

Gabriela Prudká
Milan Král

Zdeněk Horníček
Antonie Andrlíková
Čest jejich památce.

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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Společenská kronika

22. 10.
5. 11.
12. 11.
19. 11.
3. 12.
18. 12.

