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Pár slov úvodem
Naši vážení čtenáři a příznivci. Delší dobu jsme se neozvali. Nebyl čas a nějak se
prostě nezadařilo. Nicméně proto se prozíravě jmenujeme Trpístský občasník (abychom
mohli také vyjít jen občas). Ale již jsme se zde a pokusíme se vše napravit a přinést Vám
něco nových informací i ohlédnutí do uplynulé doby. Prostě aby jste si mohli počísti při
teplých jarních večerech.
A s jarem začínají práce na zahradách a zahrádkách a s tím souvisí vznik různého
bioodpadu. A jako každý rok vyvstává otázka „Kam s ním?“. Na hřišti je opět umístěn
kontejner na tento bioodpad. A stejně jako začínají práce na zahrádkách, začíná na dvorech a
v domácnostech 'jarní úklid'. A samozřejmě, že i po tomto úklidu vzniká spousta všelijakého
odpadu. Svoz tohoto odpadu se samozřejmě koná i letos na jaře. Přesný termín a čas svozu
naleznete na dalších stránkách občasníku.
Po několika letech se letos uskuteční 'Vítání občánků'. Termín naleznete také na
dalších stránkách občasníku.
Letošní rok nás čeká jedna velká změna. K
poslednímu červenci skončí poskytování poštovních služeb v současných prostorech v
budově České pošty. Od 1.srpna bude poštovní služby provozovat obec v rámci projektu
„Pošta partner“. Rozsah poskytovaných služeb zůstane prakticky nezměněn. Tyto služby
však již nebudou poskytovány v prostorech současné pošty, ale v budově obecního úřadu,
kde již probíhají úpravy vnitřních prostor. Také dojde k úpravě otvírací doby pošty tak, aby
časy poskytování poštovní služby vyhovovaly co největšímu počtu obyvatel.
Nemůžu se také nezmínit o jednom malém výročí. Dnes tj. 1.5.2018 uplynulo již
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deset let od spuštění obecního webu na www.trpisty.cz . Stránky k dnešnímu dni navštívilo
již 34658 čtenářů.
SK

Výstavba a rozvoj obce


V období května – července 2017 byla dokončena rekonstrukce vodárny. 18.7.
byl zapojen čerpadlový systém a byl zahájen provoz vodárny. Navýšení
zásoby vody a spuštění nové technologie bylo znát na tlaku vody. Avšak první
týden provozu byl ve znamení netekoucí vody v ranních hodinách. Příčina
byla zřejmě v přehřívání systému během nočního takřka nulového odběru
vody. Závada byla však odstraněna. Nicméně asi po týdnu provozu se začala
vodárna v noci vypínat a ráno nebyla k dispozici voda (alespoň pro ty, co
vstávali brzy do práce). Při revizi bylo zjištěno, že došlo k záměně řídící
jednotky. Tato byla vyměněna a vše bylo v pořádku.

Ve dnech 20.-21.10. se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Volební místnost byla tradičně v kanceláři starosty.


Na zasedání 12.12. schválilo zastupitelstvo návrh vyrovnaného
rozpočtu na r. 2018 a výhled do r. 2023. Dále schválilo prodej pozemků Pavlu
Příhodovi, Marcele Šimanové, Ireně Zítkové, Jarmile Čechákové a Josefu
Pavlasovi ml. Za cenu 10,- Kč/m2. Jedná se o pozemky, které jsou již leta v
užívání jmenovaných, avšak při digitalizaci katastru bylo zjištěno, že tyto patří
obci. Dále starosta předložil návrh smlouvy s Českou poštou na službu Pošta
Partner. Pošta vybaví místnost v prostoru obecního úřadu a zde budou nadále
provozovány poštovní služby, ovšem péčí obce. Toto by mělo platit asi od
poloviny letošního roku. Dále zastupitelé schválili prodej 12m 2 pozemku u
chaty p. Svěrka a to za částku 100,- Kč za metr. Dále zastupitelé schválili
navýšení ceny poplatků za svoz odpadků a to o 6%, neboť od 1.1.2018
zdražuje o tuto částku poplatky Ekosepar Nýřany. Rovněž byl schválen termín
inventarizace majetku obce a to 28.12.2017.

Ve dnech 12. a 13.1. 2018 proběhlo první kolo voleb prezidenta ČR. Do
druhého kola postoupili kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš. V následujícím
druhém kole ve dnech 26.-27.1.2018 zvítězil vcelku těsně Miloš Zeman a stal
se tak podruhé prezidentem ČR.

Zastupitelstvo se poprvé v roce 2018 sešlo dne 7.2. Členové se
seznámili s návrhem jízdního řádu autobusů od 1.1.2020, k tomuto nebyly
připomínky. Naopak by měly spoje přibýt a být časově výhodnější. Dále
zastupitelstvo vzalo na vědomí studii revitalizace návsi Trpísty a Sviňomazy.
Dále bylo rozhodnuto pořídit odpadkové koše na zastávky ČSAD, kde se
hromadí nepořádek. Starosta přednesl žádost ZD Černošín o souhlas s
přeměnou silážní jámy Trpísty na hnojiště, což zastupitelstvo jednomyslně
zamítlo. Zastupitelé dále odsouhlasili podání žádosti o dotaci na 3. etapu
rekonstrukce nádraží, což by zahrnovalo čekárnu a WC pro cestující. Dále
zastupitelé schválili zápis do kroniky za rok 2017.
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Další události
V sobotu 20.1. proběhla v hodpůdce Na hřišti výroční schůze našich dobrovolných
hasičů. Účast byla hojná, guláš a občerstvení bezvadné a hasiči tedy mohli důstojně
zhodnotit uplynulý rok.
V neděli 14.1.2018 došlo na nádraží v č.p. 81 k požáru dřevěné kůlny na pozemku. U
požáru se sešli hasiči ze Stříbra, z Kladrub a také se dostavili naši hasiči.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Trpísty a EKO-SEPAR Nýřany
Sběr objemového odpadu se koná: 5.5.2018
Sviňomazy náves 9.00 - 9.40 hod.
Trpísty náves

9.45 - 10.30 hod.

Sběr nebezpečného odpadu se koná: 7.5.2018
Sviňomazy náves 15.00 - 15.20 hod.
Trpísty náves

15.25 - 16.00 hod.

Odpad se bude odevzdávat přímo na přistavená vozidla !!!!
DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
VEŠKERÉ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST - trubky, krytiny a jiné stavební
materiály !!!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Koná se v sobotu 19.5.2018
od 14.00 hodin v zasedací místnosti v bývalé
škole.
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Životní jubilea
Srpen – Eva Gajanová (60 let), Miroslav Fryšták (70 let)
Září – Marie Jonová (75 let), Veronika Rösslerová (75 let)
Prosinec – Jaroslava Kubaštová (70 let)
leden – Vojtěch Gajan (60 let)
březen – Alois Malý (70 let)
duben – Stanislav Kubašta (70 let)
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho dalších
šťastných let.

Počasí v Trpístech
Data od začátku roku 2018 do 1.5.2018:
Minima a maxima za rok 2018
Teplota a vlhkost vzduchu

Nejvyšší teplota
Nejnižší teplota
Nejvyšší rosný bod
Nejnižší rosný bod
Nejvyšší zdánlivá teplota
Nejnižší zdánlivá teplota
Nejnižší hodnota chladu větru
Nejvyšší hodnota indexu horka
Nejvyšší teplotní minimum
Nejnižší teplotní maximum
Nejvyšší vlhkost
Nejnižší vlhkost
Nejvyšší denní teplotní rozsah
Nejnižší denní teplotní rozsah

26,0 °C
-13,9 °C
12,1 °C
-28,1 °C
24,5 °C
-19,4 °C
-19,5 °C
26,0 °C
10,9 °C
-8,0 °C
88 %
24 %
19,8 °C
0,0 °C

v 15:03 hod. dne 21 duben
v 7:25 hod. dne 27 únor
v 11:17 hod. dne 17 duben
v 7:39 hod. dne 27 únor
v 12:38 hod. dne 21 duben
v 6:30 hod. dne 27 únor
v 6:30 hod. dne 27 únor
v 15:03 hod. dne 21 duben
dne 23 duben
dne 27 únor
v 9:13 hod. dne 06 leden
v 17:10 hod. dne 25 únor
dne 09 duben
dne 14 březen

4,3 mm
10,4 mm
50,7 mm
14 dní
5 dní

94,7 mm
v 10:12 hod. dne 03 leden
dne 18 leden
v leden
do 15 únor
do 20 leden

10,1 m/s
5,2 m/s
235,7 km

v 11:54 hod. dne 18 březen
v 11:54 hod. dne 18 březen
dne 18 březen

931,0 hPa
974,0 hPa

v 9:50 hod. dne 03 leden
v 10:07 hod. dne 18 duben

Srážky

Srážky za tento rok
Nejvyšší hodinové srážky
Nejvyšší denní srážky
Nejvyšší měsíční srážky
Nejdelší suché období
Nejdelší mokré období
Vítr

Nejvyšší náraz větru
Nejvyšší prům. rychlost větru
Nejvyšší denní proběh větru
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře

Nejnižší tlak vzduchu (SL)
Nejvyšší tlak vzduchu (SL)

Všechny tyto údaje a mnoho dalších statistik jsou samozřejmě všem k dispozici a to na adrese
www.pocasi-trpisty.wz.cz.
SK
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V neděli 20.8. nastoupili sokolíci k prvnímu utkání ve II.třídě a to doma se Studánkou A..
Po velice pěkném výkonu remizovali 1:1 a prohráli na penalty. Ale první bod ve II.třídě byl
na světě. Další týden 27.8. vyjeli do Kostelce, kde suveréně vyhráli 3:1. Také 03.9. vyhráli a
to 4:0 na Bezdružicemi. Ale již 09.9. nám došel dech a prohráli jsme v Konstantinových
Lázních 6:2. 17.09. proběhlo derby s Kšicemi, kde jsme zvítězili po remíze až v penaltovém
rozstřelu. 23.9. vyjeli sokolíci do Halže, kde prohráli 5:3. Také 1.10. prohráli v Chodském
Újezdu 6:1. 8.10. nastoupili naši proti Stříbru B a opět prohráli a to 4:1. Potom přišel mírný
zlom, kdy 15.10. remizovali s Částkovem a na penalty vyhráli. Rovněž 22.10. remizovali s
Černošínem a vyhráli na penalty. Ovšem, a to bohužel, poslední zápasy byly v režii soupeřů.
29.10. jsme prohráli s Přimdou vysoko 10:1, 5.11. s Lomem 4:1 12.11. s Tisovou 3:0. Díky
tomu jsme na zimu skončili na 12. místě s 13 body. 18.11. se uskutečnila na hřišti podzimní
dokopná. V jejím úvodu byla vyhodnocena divácká a hráčská anketa. Vítězem obou anket se
stal suveréně René Táborek.
Výbor TJ se scházel vcelku pravidelně. Hlavním tematem bylo získání posil pro výkony ve
II.třídě. Dalším bodem bylo zajištění dvou dotací od FAČR v říjnu v celkové výši 15.000,Kč. Tyto se podařilo vyřídit díky značnému úsilí předsedy a hospodáře.
V sobotu 10.3. sehráli naši borci přípravný zápas s Pernarcem. Zvítězili sice 11:1, ale
výkon nebyl zdaleka oslnivý.
Z tohoto důvodu jsme netrpělivě očekávali zahájení jarní části II.třídy. A v neděli
25.3. nastoupili sokolíci k prvnímu jarnímu zápasu proti Kostelci. Předvedli velice pěkný
výkon a zvítězili 3:0. V dalším zápase porazil Sokol Trpísty Jiskru Bezdružice na jejím
hřišti 4:1. V dalším utkání prohrál Sokol Trpísty s K. Lázněmi 1:3. Ve Kšicích Sokol Trpísty
remizoval 2:2 a na penalty zvítězily domácí Kšice. Potom nás čekaly dva domácí zápasy a
bohužel jsme oba prohrály o jediný gól. Nejprve s Halží 3:4 a pak s Ch. Újezdem 1:2.

JV
Přepis obecní kroniky
ROK 1969
Počátkem měsíce ledna zasedala rada MNV a na své první schůzi zhodnotila uplynulý rok.
Zhodnotila dosažené výsledky za uplynulý rok, které přes některé potíže, které se v minulém roce
vyskytly lze hodnotit kladně. V letošním roce bude třeba zaměřit pozornost na práci komisí při
MNV, zejména však Svazu požární ochrany. Dále pak byla pozornost upřena na akci “Z“ pro letošní
rok. Projednávalo zajištění rámového pletiva na oplocení prostředí návsi, kde je v plánu vybudování
parčíku, oplocení a úprava památníku osvobození, který v současném stavu nedělá dobrou visitku
na návsi. Byla projednána i otázka zakoupení lipek, které by se měly vysadit u památníku a dále na
návsi ve Sviňomazech. V této souvislosti byla také plánována úprava návsi a komunikace ve
Sviňomazech, kde je takové prostředí, že v době dešťů je možné přejít po návsi pouze ve vysokých
gumových botách. Tato záležitost byla projednána prostřednictvím rady MNV se zástupcem okresní
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správy silnic s. Šulcem. Po několika dalších urgencích došlo k realizaci tohoto oprávněného
požadavku a tak se konečně občané ve Sviňomazech dočkali jedné akce, na kterou čekali od roku
1945.
Mimo další akce stála v popředí otázka dokončení opravy národní školy. Na jedné straně
překážkou pro úpravu byl nedostatek materiálu a na druhé části se jednalo o dokončení
dodavatelsky. Přes veškeré obtíže však byl i tento úkol zajištěn. V tomto roce se problémy v obci
doslova hromadily. Nepracovala školská komise ani finanční, ale ani ČSPO jak v Trpístech tak ani v
osadě Sviňomazy. Tyto závažné nedostatky byly předmětem každého zasedání rady MNV. Podařilo
se vyřešit stagnaci v komisích k aktivní činnosti. Nepodařilo se však uvést do činnosti ČSPO. Tato
záležitost zůstala neuzavřená a nevyřešená. V měsíci srpnu vypukl požár stohu státního statku.
Místní požárníci se sice dostavili, ale zakrátko došel zdroj vody z nádrže agroservisu, takže i přes
zásah požárníků ze Stříbra a Erpužic byl pro nedostatek vody stoh slámy ponechán svému osudu.
Mimo tyto starosti rady MNV, přišli další. S nastávajícím létem navštěvovali obec různé party
„chuligánů“ s úmyslem rušit noční klid v obci a poškozovat majetek občanů. V tomto případě byl
nutný rychlý zásah. Rada MNV stanovila noční hlídky za pomoci PS-VB a přistižení výtržníci byli
pokutováni. Včasným zásahem bylo těmto jevům znemožněno v jejich činnosti pokračovat.
ROK 1970
Usilovná práce z minulého roku přes potíže, které se vyskytovaly nebyla marná. Hned na
počátku roku byl stanoven a projednán akční program na zvelebení obce. Uprostřed návsi nebyla v
nejlepším stavu kaplička. Byla provedena její vnější oprava od střechy až po základy. Střechu
opravoval pan Bastl z Pernarce a zajímavé je, že tento pokrývač má pouze jednu ruku a přesto
provedl opravu dokonale. V další akci byl kolem kapličky zřízen parčík a bylo provedeno jeho
oplocení. Při této příležitosti byla rovněž ve středu návsi zabudována čekárna pro občany, kteří
denně dojíždí do zaměstnání autobusem. Ani zemědělství v naší obci nezůstávalo pozadu. Poprvé v
historii zemědělství bylo uskutečněno letecké hnojení letadlem typu „Čmelák“. Letadlo startovalo a
přistávalo na pozemku podél silnice ve směru TRPÍSTY – ERPUŽICE.
V tomto roce zastával funkci předsedy MNV p. Martin Kazík, který byl do funkce zvolen za
dlouholetého funkcionáře s. Miloslava Kaprhála, který zastával funkci předsedy MNV po dvě
volební období. Zemřel po dlouho trvající nemoci v roce 1969.
V tomto roce byly uzavřeny dva sňatky. Byla to slečna Jar. Suchardová a slečna Jarmila
Ochrimková. Obě se narodily již v dosídlené obci v Trpístech, se svými manželi zůstávají našimi
obyvateli. Až do roku 1970 se uchovaly některé názvy pojmenování polí po bývalém majiteli
p.Kubinskim. Názvy byly přeloženy do češtiny pokud to bylo možné a používaly se nadále. Protože
převážná část polí státního statku byla od silnice vedoucí do Erpužic směrem k bývalé cihelně
říkalo se těmto polím takto: Mléčná jáma, Velká jáma, Školka – zde byly kdysi pěstovány stromky,
Sukovo pole, U cihelny, Blahousty, Dolcka, Poslední pole, Louka, Pavlovec, Na kveru a Vinice.
Teprve po blokaci pozemků názvy zanikly a běžně se nyní používají čísla honů 2101 a podobně. Po
dlouhém jednání se podařilo zajistit opravu střechy nad sálem OB, kam silně zatékalo. Opravu
provedl komunální podnik ze Stříbra. Místo rozhašených tašek byla střecha pokryta pozinkovaným
plechem.
Pokračování příště.

Něco málo pro zasmání
•

Je lepší mít alzheimera nebo parkinsona? Alzheimera! Je lépe zapomenout panáka
zaplatit než ho vybryndat.
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•

Inzerát: „Koupím vilu od poslance za cenu, kterou uvedl v majetkovém přiznání.“

•

Jaký je rozdíl mezi občanem a voličem? Občanovi je nutno vysvětlovat, proč se
nikdy nedočká toho, co jako volič dostal slíbeno.

•

Přijde chlap domů a najde ženu v posteli s milencem. Chvíli se dívá a pak
povídá:“Předevčírem ses ujala nemocného koťátka, včera jsi přivedla domů
zatoulané štěně. A tohle je kdo?“

•

Jede opravář, ředitel a programátor autem. Auto se porouchá a nejede.
Opravář : „Hned za rohem je opravna, to dotlačíme.“
Ředitel: „To je blbost, koupíme nové auto.“
Programátor: „Já bych ještě zkusil vystoupit a zase nastoupit.“

Inzerce
Jak již někteří z vás ví, poskytuje Lucie Ludvíková masérské služby. Na poslední
stránce občasníku naleznete seznam masáží a také ceník za jednotlivé masáže.
Objednávat na masáže se můžete na telefonním čísle : 602 979 443.

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 1.5.2018. Vydání číslo 1 ročník XII.
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Celotělová
Záda + šíje
Ruce
Nohy
Indická (antistresová)
masáž hlavy
Medová detoxikační
masáž
Anticelulitidní masáž se
zábalem
Breussova masáž
Baňková masáž
Masáž lávovými kameny
Kombinace dvou druhů
masáží
dle vlastního výběru
Lymfatická masáž
Tejpování

90 min.
40 min.
20 min.
40 min.

550,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
350,- Kč

30 min.

350,- Kč

30 min.

300,- Kč

40 min.
30 min.
30 min.
40 min.

400,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
450,- Kč

60-90 min.
Nevztahuje se na celotělovou masáž
70 min.
dle rozsahu
*Dárkové poukazy dle vlastního výběru*

550,- Kč
600,00 Kč
100 – 300,- Kč

