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Pár slov úvodem
Skončilo nám letošní horké a suché léto. Z komínů již stoupá kouř, ráno již občas
teploty klesají k bodu mrazu. To znamená, že je za námi 3.čvrtletí letošního roku a my k
Vám opět přicházíme s občasníkem, i když s malým zpožděním. Jak ten čas letí.
Z letošního plánu akcí nám zbývá už pouze jediná a tou je rozsvícení vánočního
stromu. Předem upozorňujeme, že tato akce se nebude konat jako tradičně v neděli, ale v
sobotu 28.11. !!! Je to z toho důvodu, že děti z MŠ Erpužice, které budou jako každý rok u
stromu zpívat vánoční koledy, mají na neděli již naplánovanou jinou akci.
Většina z vás si jistě všimla velkoobjemového kontejneru, který se před týdnem
objevil na návsi v Trpístech. Tento kontejner je určen pouze na bioodpad!!! Můžete sem
tedy ukládat veškerý rostlinný odpad z domácnosti či zahrady, kromě silnějších větví.
SK + JV

Výstavba a rozvoj obce
•

•
•

V červenci a v srpnu byla jednání zastupitelstva směrována především k
vyhodnocení dokončení kanalizace, dále jednání k realizaci zasíťování pozemků a
rovněž k řešení otázky rekonstrukce vodárny.
Zároveň také v této době oznámil p. Roman Šedivý, že na konci srpna ukončí provoz
hospůdky na hřišti. Následně upřesnil, že zajistí provoz do konce září.
V září na zasedání předal starosta informaci o připravovaném prodeji budovy
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•

nádraží. Cena byla odhadcem stanovena na 312 000 kč. Obecní zastupitelstvo bude o
případném odkupu této nemovitosti jednat na nejbližším zasedání.
Rovněž byla předestřena otázka, jak dále postupovat po uzavření hospůdky ze strany
p. Romana Šedivého. Novým provozovatelem hospůdky je p. Pavlasová Marcela.
JV

Společenské a kulturní události
•

•

V sobotu 18.7. přišla každoročně očekávaná Svatomarkétská pouť. V úvodu, tedy v
sobotu, byl v 09.00 hodin zahájen pouťový turnaj v kopané. Zúčastnila se mužstva
Trpíst, Pernarce, Křelovic a Kšic. Na prvním místě se umístily Křelovice, na druhém
Trpísty, třetí Kšice a na čtvrtém místě Pernarec. V 16.00 hodin se hřiště rozeznělo
tóny heligonek a heligonkáři zahráli mnoho příjemných melodií zejména pro starší
generaci. Ve 20.15 hodin zadunělo hřiště prvními rockovými akordy, čímž začala
večerní zábava se skupinou Klubíčko. Ve 23.00 hodin vystoupili ve vloženém
programu Tachovští rytíři se svou ohňovou show. V neděli 19.7. se na hřišti sešlo
kolem 50 návštěvníků, kteří si vyslechli country písničky se skupinou Kamion. Po
velice dlouhé době se uskutečnil v neděli od 18.00 hodin zápas ženy x muži. Diváci
se velice pobavili.
8.8. se uskutečnil 6.ročník Vodních her, tentokrát na téma Hippies. Na startu
se sešla celkm 4 mužstva. Soutěžilo se v šesti disciplínách. Nutno podotknout, že
všichni si akci užívali, neboť teplota přesahovala 30 st. C (jako ostatně většinu
letošního léta). Po lítém boji zvítězili Hipíci, druzí Slunce v duši, třetí Flower People
a čtvrtí Helo Kitty (ti si akci především užívali a nehonili se za body).
JV

Životní jubilea
červenec – Josef Pavlas (60 let), Jaroslav Vrška (50 let)
srpen – Peter Hlavin (70 let), Josef Sládek (80 let)
září – Marie Behenská (85 let)
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho dalších
šťastných let.

Víte,že...
v Trpístech je meteorologická stanice??? No samozřejmě, že to není profesionální stanice,
ale pouze poloprofesionální. Tato stanice je umístěna na adrese Trpísty 4. Její součástí je digitální
teploměr s vlhkoměrem, tlakoměr, anemometr (měřič rychlosti a směru větru) a srážkoměr. A
jelikož technický pokrok letí neuvěřitelně rychle dopředu, vše je propojeno se vším, napravo
internet, nalevo internet, tak i tato stanice je propojena s internetem a díky tomu se můžete i vy
podívat, jaké panuje nebo panovalo počasí v Trpístech a nejbližším okolí i když zrovna budete třeba
na druhém konci světa. A protože je to chytrý přístroj, dokáže zobrazit nejen teplotu či rychlost
větru, krátkodobou předpověd počasí, různé grafy různých veličin, ale i všechny možné i nemožné
meteorologické údaje. Například rosný bod, pocitovou teplotu, dokáže si pamatovat maximální
nebo minimální teploty v jednotlivých dnech, měsících či letech a spoustu dalších údajů. A všechny
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tyto údaje jsou samozřejmě všem k dispozici a to na adrese www.pocasi-trpisty.wz.cz. Data z této
stanice jsou také posílána na web www.in-pocasi.cz. Zde si můžete v sekci „meteostanice“
zobrazit data z husté sítě podobných meteostanic po celé republice. Mimochodem nejbližší je v
Konstantinových Lázních. A pro majitele chytrých telefonů je také možnost stáhnout si některou s
dostupných aplikací a mít data stále aktuální a stále u sebe. Lze použít např. aplikaci Weather
station for Cumulus ( v nastavení je nutné zadat adresu www.pocasi-trpisty.wz.cz/realtime.xml)
nebo aplikace Home weather station – Cumulus ( v nastavení je nutné zadat adresu www.pocasitrpisty.wz.cz).
Stanice je v provozu od konce srpna. Díky této stanici vím napřiklad to, že nejvyšší teplota
(od zprovoznění stanice) byla naměřena 1.září ve 13.50 a měla hodnotu 32,5 st.C. Nejnižší teplota
byla 3.listopadu v 5.59 a bylo naměřeno -4,7 st.C. Nejvyšší denní úhrn srážek byl 7. října a tento
den napršelo 11,7 mm srážek. Mimochodem, od konce srpna do dnešního dne napršelo pouhých
63,8 mm srážek, což je hodně málo.
SK

SPORT

V sobotu 1.8. proběhl další ročník turnaje v malé kopané o pohár obce Trpísty. V tomto roce
zvítezil tým Bamboocha Únehle, druzí AC Dorost (Stříbro), třetí Kokašice, naši Chlastmani obsadili
krásné 4. místo a poslední Tydýti.
V sobotu 22.8. byla zahájena podzimní část soutěže III. třídy 2015/2016. Naši fotbalisté
vyjeli k prvnímu utkání do Boru, kde deklasovali soupeře vysoko 6:2. V neděli 30.8. jsme se
všichni těšili na zápas s týmem Kšic B. Kšičtí přijeli tentokrát bez podpory hráčů A mužstva a naši
fotbalisté Kšice B porazili 3:1 (i přes velmi horké počasí). V sobotu 5.9. vyjeli naši fotbalisté k
zápasu s Dlouhým Újezdem B. Dlouhý Újezd nasadil v prvním poločase 3 hráče z týmu A a tak naši
prohrávali v prvním poločase již 5:1. Nakonec podlehli v celkové výši 7:1. Musím ale konstatovat,
že s vítězstvím se v Dlouhém Újezdu ani nepočítalo. V neděli 13.9. nastoupil Sokol doma k zápasu
s Halží. V řádném hracím čase skončil zápas nerozhodně 1:1. Bohužel na penalty zvítězila Halže.
Alespoň jsme si připsali bod za remízu. Zato v neděli 20.9. nás sokolíci potěšili. Byť v 9 hráčích
zvítězili proti Brodu 3:0. V neděli 27.9. jsme se radovali opět, neboť naši fotbalisté porazili doma
Zadní Chodov 4:0. V sobotu 3.10. vyjeli sokolíci do Lesné, kde v řádné hrací době remizovali 4:4 a
na penalty vyhráli, takže vybojovali 2 cenné body. V neděli 11.10. jsme se těšili na zápas se silným
týmem TJ Baník Stříbro B. S výhrou jsme jaksi ani nepočítali. 1.poločas tomu i nasvědčoval. Náš
výkon nebyl oslnivý a prohrávali jsme 2:0. Ovšem poté přišel neskutečný zlom a naši hráčí zápas
otočili na vítězných 4:2. Další utkání, tentokrát v Plané, přineslo po těžkém boji další vítězství (4:3)
a další tři body. V dalším utkání nás čekalo doma s týmem Kokašic. Po poločasovém nepříznivém
výsledku 0:1 se sokolící vzchopili a otočili na konečných 3:2. Ve středu 28.10. se hrála předehrávka
14. kola a Trpísty hráli doma s týmem Boru B. Bylo z toho těsné vítězství 2:1 pro Trpísty. Hned
1.11. se Trpísty představili na hřišti v K. Lázních a zrodilo se další těsné trpístské vítězství 4:3.
Poslední podzimní domácí zápas přinesl remízu s týmem Třemešné, který si po penaltovém
rozstřelu obvezl i bod navíc. Před posledním podzimním kolem tak Sokol Trpísty drží s
dvoubodovým náskokem, zcela nečekaně, první místo v tabulce s náskokem dvou bodů na Baník
Stříbro.

JV+SK
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Přepis obecní kroniky
ROK 1959
Současný rok probíhal ve znamení dosídlenců do JZD. Po vysídlení družstevníka Bernharda z čp.17
byla tato usedlost opravena. V krátké době po opravě dosídlil na tuto usedlost p.Antonín Martínek z
obce Kbelany od Nýřan. Tato obec ještě náležela do okresu Stříbro. Jako další byl opraven
dosídlenecký domek čp.70, do kterého dosídlili mladí manželé Ročkovi, kteří však byli členské
základně JZD posilou velmi krátkou dobu. Mladý dosídlenec Roček využil náboru do SNB a z obce
se odstěhoval. Za krátkou dobu se do tohoto domku nastěhoval další dosídlenec Jirkl, který rovněž
neměl zájem o práci v JZD a zakrátko opustil naši obec. Jako třetí se v tomto roce nastěhoval do
domku čp.70 Jáchym, který také nebyl perspektivním družstevníkem. Byl to tedy rok nejbohatší na
fluktuaci dosídlenců. Dále pak vysídlil z obce p.Krob, který pracoval jako cestář a na jeho usedlost
se přistěhoval p.Bednář František, který byl členem JZD v sousedních Malovicích. Pracoval v JZD
jako opravář.
Do roku 1959 byla v Trpístech strojně traktorová stanice. Tato organizace byla vybavena
strojním parkem a zabezpečovala obdělávání pozemků družstevníků. Měla své techniky pro
rostlinnou výrobu – agronomy se středoškolským odborným vzděláním, kteří byli družstevníkům
nápomocni při řešení rostlinné výroby. Pro živočišnou výrobu byla organizace poněkud odlišná.
Sídlo obvodních zootechniků bylo ve Stříbře na ONV, kteří měli přiděleny obvody podle hustoty
skotu. Svojí prací se podíleli jako odborní poradci při zpracování CVP a při řešení často složitých
otázek v živočišné výrobě družstva. Tato organizace zanikla v roce 1959 a byla decentralizována do
ústředí STS Záchlumí. Částečný strojový park převzalo JZD včetně budov a opravárenské dílny,
takže opravy strojů si provádělo JZD ve své režii. V roce 1959 se ještě udržela stará tradice jezdit s
obilím do mlýna pro vlastní potřebu družstevníků. V některých rodinách se pekl tradičně domácí
chléb (na příklad u Kasalů). Od počátku dosídlení jezdili občané s obilím do Kropáčkova mlýna pod
Černovicemi. Po zahájení výstavby Hracholuské přehrady byl tento mlýn zrušen, takže se krátkou
dobu jezdilo s obilím do mlýna ve Stříbře.
11.11.1959 tragicky zahynul V. Mádl ze Sviňomaz při motocyklové nehodě nárazem na
elektrický sloup mezi nádražím u „stodol“ a Trpísty.
ROK 1960
Tento rok byl ve znamení pro obec velkou událostí. Hned v úvodu roku 5. ledna 1960 byla konána
členská schůze místního JZD ve Sviňomazech. Na tuto schůzi byli přizváni zástupci JZD TRPÍSTY.
Hlavním účelem mimořádné členské schůze bylo jednání sloučení družstev JZD Sviňomazy a
Trpísty v jeden hospodářský celek. V této době stál v čele družstva ve Sviňomazech V. Tupý a v
Trpístech V. Mandák. Na slučovascí schůzi byl přítomen za ONV Stříbro vedoucí zemědělského
odboru s.Josef Vlček. Po dosažené dohodě sloučení družstev byl zvolen jako předseda Václav Tupý.
Členská základna sloučeného družstva měla 44 členů. Mimo JZD hospodařili samostatně 4
zemědělci a to v obci Trpísty. V měsíci březnu toho roku podali do družstva přihlášku Antonín a
Anna Jedličkovi z Trpíst. Až do výroční členské schůze neslo sloučené družstvo název „JZD
Sviňomazy-Trpísty“. Na výroční schůzi, klerá se konala 23. března 1960 byl přijat a schválen
jednotný název „JZD TRPÍSTY“. Rovněž při volbě funkcionářů do JZD byli navrženi zástupci
obou obcí následovně: předseda Václav Tupý, zootechnik J. Sucharda, farmář V. Mandák z Trpíst,
Karel Jouja ze Sviňomaz. Jako skladník zvolen Hilbich Ginter, pokladník Pavel Ochrimek a účetní
Josef Vrba. Další členové výboru Boh. Behenský a Karel Poucha.
Dá se říci, že touto významnou událostí byla dovršena socializace vesnice. Byl to náročný a
namáhavý úkol v období posledních deseti let, ve kterém sehráli rozhodující úlohu funkcionáři
KSČ, poslanci místního národního výboru a obětaví funkcionáři JZD. Bylo nutno bojovat proti
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předsudkům v myšlení lidí, bylo nutno překlenout časté neúspěchy v hospodaření družstva, které
velmi často byly považovány za hlavní příčinu kolektivního hospodaření. Bylo to období kde
nebylo ani času ani sil na zkrášlení obce a zlepšení životního prostředí občanů. Úspěšněji si vedl na
úseku hospodaření a daleko menšími problémy státní statek. Disponoval výkonějším strojovým
parkem, měl zkušené technické pracovníky, dostatečný kádr spolehlivých pracovních sil. V té době
byl zařazen organizačně pod ředitelství státních statků v Úlicích. Hospodářsky pod oddělení
Chrančovice. Snad s odstupem času může čtenář posoudit zda všechna tato snaha zmíněných
funkcionářů a zápas o socializaci a kolektivizaci vesnice nebyl marný. Uznání jistě patří všem, kteří
tento zápas dovedli do konce a měli na mysli lepší zítřky nejen družstevníků, ale celé společnosti.
ROK 1961
Každý rok v životě obce má své zvláštní ekonomické, politické a kulturní změny. Ani jinak tomu
není v roce letošním. Po územní reorganizaci okresů Stříbro a Tachov v roce 1961 byl pro obec
Trpísty okres Tachov. Tato územní změna přinesla řadu událostí, které byly v životě obce snad
nejvýznamnější. V okresním městě Tachov bylo utvořeno Sdružení státních statků, které neslo
všechny znaky pokrokové zemědělské velkovýroby. Tato skutečnost se týkala i státního statku v
Trpístech, které před tím patřilo pod ředitelství v Úlicích. Po územních změnách byl začleněn pod
ředitelství statku ve Stříbře. Nová organizace zemědělské velkovýroby měla rozhodující vliv na
JZD nejen u nás v obci, ale na celém okrese. Po schválení vyšších orgánů a projednání v členských
schůzích JZD, přestoupila v průběhu prvního pololetí roku 1961 všechna jednotná zemědělská
družstva do státních statků. V místním sloučeném JZD, proběhla tato událost dne 15. června 1961,
kdy byla svolána mimořádná členská schůze JZD za účasti 73 družstevníků z Trpíst a Sviňomaz. Na
této schůzi dali družstevníci svůj souhlas k předání družstevního hospodářství do státního statku se
sídlem ve Stříbre. Na této schůzi zastupoval ONV soudruh Košař, za sdružení státních statků v
Tachově ing. Václav Schleis a za státní statek Stříbro s. Miroslav Turek, ředitel statku.
Postupně se tedy uskutečnila v tomto roce úplná socializace vesnice, neboť do státního
statku vstoupil i zbytek soukromně hospodařících rolníků. V důsledku takto zcelených obcí, vznikla
i na státních statcích nová organizace. Centrum takto utvořeného hospodářského střediska mělo
sídlo v Erpužicích, kam byly začleněny tyto obce: Trpísty-Sviňomazy, Kšice-Lomnička, Únehle,
Erpužice, Malovice, Blahousty a část katastru obce Butov. Tím vznikl hospodářský celek o výměře
asi 3000 ha. Byly tak vytvořeny předpoklady ke zcelování pozemků a využití rostoucí mechanizace
na zcelených honech. Začala se v plné míře uplatňovat socialistická velkovýroba, postupně se
přechází na úzkou specializaci jak v rostlinné tak i v živočišné výrobě. V obci začala vzestupovat
životní úroveň, zvýšili se příjmy obyvatel. Svojí tvář měnily i katastrální území. Postupně
docházelo k vytrhávání trnin a křovisek, shazování a rozorání mezí a ke zcelování pozemkových
parcel, k rozorání neproduktivních luk a pastvin. Tímto opatřením bylo možné uvolnit i část mladší
generace do jiných závodů podle jejich vlastní volby.
Celková výměra zemědělské půdy po
sloučení:
orná půda – 565,1233 ha
louky – 48,8596 ha
pastviny – 23,9395 ha
zahrady – 0.7038 ha
sady – 1,4241 ha
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Představitelé MNV Trpísty a JZD od roku 1950-1961

Něco málo pro zasmání
•

„Pane vrchní, jsem tu jen se slečnou a vy mi
počítáte 3 večeře.“ „Ano. Ale vaše paní, která
vás pozorovala od jiného stolku měla také
hlad.!

•

„Právě jsem našel u rodičů pod postelí masky,
bič a pouta. Stále nemůžu uvěřit tomu, že jsou
to superhrdinové.“

•

„Vyskytla se ve vaší rodině duševní porucha?“
„Bohužel. Poprvé když manželka chtěla
spáchat sebvraždu a podruhé když jsem jí v tom
zabránil!“

•

Letí dva policisté ve vrtulníku a jeden povídá
druhému :“Rozbila se nám klimatizace.“ „Jak
jsi to poznal?“ „Protože pilot se potí a ten
velkej větrák nad náma se netočí!“

Pokračování příště.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 28.11.2015 od
17:00 hod.

JV

na návsi v Trpístech
občerstvení jako vždy zajištěno
Na vydání tohoto zpravodaje se podíleli : Stanislav Kubašta a Jaroslav Vrška. Foto : Stanislav Kubašta Náměty, návrhy a
připomínky můžete předávat osobně nebo telefonicky na číslo 606319009 (Kubašta S.) nebo emailem na adresu kubastas@seznam.cz.
Grafická úprava : Standa Kubašta..Vydáno dne 11.11.2015. Vydání číslo 3 ročník X.
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