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Pár slov úvodem
A máme tady jaro roku 2017 a nejeden z vás se již nějakou dobu ptá, kde že je další vydání
občasníku. No trvalo mi to velice dlouho, ale konečně jsem se dokopal k tomu, abych se pustil do
psaní tohoto čísla. Omlouvám se všem, kteří tento plátek rádi čtou, za půlroční výpadek, který byl
způsoben závadou na zařízení mezi židlí a klávesnicí ( tedy mnou).
Protože byl výpadek tak dlouhý, naleznete v tomto vydání i některé zprávy, které jsou
poněkud staršího data. Pokusím se ale vybrat pouze zprávy, které jsou dle mne alespoň trochu
důležité. A rovnou začnu asi kauzou, která hodně rozvířila život v obci a tím byl dlouhodobý únik
vody. Situace to byla nepříjemná pro každého obyvatele obce, který odebírá vodu z obecního
vodovodu a ještě se zhoršila po té, kdy bylo nutné přistoupit k vypínaní čerpadla v nočních
hodinách. Únik hledala firma, která má s hledáním podobných závad dlouholeté zkušenosti. I přes
to nebylo hledání úniku snadné, i když v televizi jakýsi „odborník“ tvrdil, že je, ačkoli vůbec neznal
místní podmínky. Na druhou stranu je pravda, že závada trvala asi až příliš dlouho a zde je potřeba
si přiznat, že jsme my, zastupitelé, tak i starosta mohli a hlavně měli být aktivnější a důslednější při
řešení tohoto problému.
A když už jsem u té vody, tak je potřeba zmínit, že 3. listopadu začaly práce na rekonstrukci
stávající vodárny na kterou obec dostala pro loňský rok dotaci ve výši 500 000 kč. Práce provedla
firma Rymax, která vyhrála výběrové řízení, které proběhlo 31.8.2016. Byla přepojena elektřina,
provedeny výkopy a do nich osazeny dvě desetikubíkové nádrže, provedeny zednické práce kolem
nádrží a došlo k zastřešení obou částí vodárny. Další práce na rekonstrukci vodárny budou
pokračovat již velmi brzy a hotovo by mělo být do konce června. Celková částka na rekonstrukci je
vyčíslena na cca 1 300 000 kč.
Další akcí, která je hodně viditelná je provedení opravy budovy obecního úřadu, kterou v
období říjen až listopad provedl Mikola Riy (Kolja). Konkrétně došlo k výměně střešní krytiny,
výměně oken a dveří, dále k výměně okapů a opravu fasády.
Poslední větší investicí byla rekonstrukce sociálních zařízení v kabinách. Dne 27.9. nám
firma přivezla střešní krytinu na kabiny. Ihned se začalo s výměnou. To byl nakonec nutný
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předpoklad pro další rekonstrukci sociálních zařízení. Kompletní rekonstrukce sprch a WC byla
dokončena 20.12.
V letošním roce nás čeká především již zmíněná rekonstrukce vodárny a také oprava střechy
na nádražní budově a rekonstrukce vnitřku budovy. Je v plánu přestavět vnitřní část budovy na byt.
Na opravu nádražní budovy se zatím podařilo získat dotace ve výši cca 700 000 kč.
SK

Výstavba a rozvoj obce












14.9. se sešlo zastupitelstvo na zasedání. Na tomto byli přítomni zástupci České
pošty, kteří přednesli informace o záměru uzavření malých pošt. S tím opět souvisí
možnost franšízy s názvem Pošta partner, kdy by počtovní služby provozovala obec.
Na základě jejich informací byla ihned podána žádost o bezúplatný převod objektu
pošty na obec. Dále zastupitelé odsouhlasili přijetí dotace na rekonstrukci vodárny.
Na zasedání dne 12.10. seznámil starosta zastupitele s tím, že budova pošty nebude
obci převedena bezúplatně, ale Česká pošta tuto prodá za odhadní cenu a to navíc
ještě ve výběrovém řízení. Tedy tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku.
11.11. schválilo zastupitelstvo rozpočtové změny, tedy především přijetí dotací.
Rovněž byl schválen bezúplatný převod pozemku ke komunikaci obcí. Dále byl
posouzen návrh obecní vyhlášky o nočním klidu na rok 2017, který musí odpovídat
nové legislativě. Také bylo schváleno navýšení vodného/stočného a to na 16 kč za
vodné a 16 kč za stočné.
14.12. zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled na další
období. Dále byli zastupitelé seznámeni s dokončením 1.etapy rekonstrukce vodárny.
Zastupitelé také schválili příspěvek pro tělesně postižené ve výši 1.000,-kč.
11.1.2017 se sešlo zastupitelstvo poprvé v novém roce. Na pořadu jednání byla
informace a návrh smlouvy zaslané ze strany České pošty k provozování pošty
partnerským systémem, kdy by poštu provozovala obec. Pošta by zatím fungovala
nadále v budově pošty, ale pod hlavičkou obce. K tomu byl starosta pověřen zjistit,
jaké jsou měsíční náklady na provoz pošty (elektřina, plyn), aby bylo možno reálně
posoudit, zda má smysl poštu vůbec provozovat. Dále starosta přednesl návrh Elišky
Filipové, která nabídla obci k odkoupení objekt bývalého kravína. Zastupitelé přijali
návrh, že nejprve se provede prohlídka objektu a poté bude nabídka posouzena a
případně realizována. Objekt by byl využit k uskladnění obecní techniky a materiálu
(žebřík, traktůrek, sekačka, atd.).
Na zasedání 8.2. schválili zastupitelé odprodej pozemků obce žadatelům na základě
provedených doměření (p.Čechák, p.Strnad). Dále schválili zřízení věcného břemene
na obecním pozemku a to přívod elektřiny ke stavbě rodinného domu p. Horkého
(stavba RD na pozemku p. Matouška). Dále schválili koupi budovy bývalého kravína
s tím, že bude nabídnuta cena 28.000,-kč. Dále schválili žádost mateřské školy
Erpužice o dar na čističku vzduchu ve výši 1.500,-kč. Dále schválili žádost o dotaci z
programu stabilizace venkovských sídel ve výši 500.000,-kč na rekonstrukci nádraží.
Dále schválili zápis do obecní kroniky za rok 2016. K projektu Partner (provozování
pošty obcí) starosta sdělil, že roční náklady na provoz pošty v obci jsou 11.458,-kč
(jedná se o roční náklady za elektřinu, plyn, vodu). Pokud by Česká pošta pronajala k
projektu objekt pošty, pak za tento chce roční nájemné ve výši 500,-kč/rok.
Na zasedání 8.3. schválili zastupitelé objednání a zakoupení sněhové radlice pro
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obec. Schválili rozpočtové změny a schválili objednání studie veřejného prostranství
obce u firmy Atelier T-plán. Tato vyjde obec na 7.000,-kč, jinak je hrazena dotací.
Starosta dále oznámil, že objekt kravína, který patřil p. Elišce Filipové, je již
majetkem obce.
JV

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Trpísty a EKO-SEPAR Nýřany
Sběr nebezpečného a objemového odpadu se koná: 6.5.2017
Sviňomazy náves 9.00 - 9.40 hod.
Trpísty náves

9.45 - 10.30 hod.

Odpad se bude odevzdávat přímo na přistavená vozidla !!!!
Josef Pavlas
starosta obce

DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
VEŠKERÉ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST - trubky, krytiny a jiné stavební
materiály !!!

Životní jubilea
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červenec – Alena Nováková (85 let), Václav Martínek (75 let)
září – Marie Malá (70 let), Zuzana Malá (75 let)
říjen – Jitka Orošová Kučerová (60 let), Miroslav Vladař (70 let)
listopad – Jiří Dvořák (65 let), Marie Benediktová (80 let)
prosinec – Miluška Kubaštová (70 let), Václav Šedivý (50 let),
Františka Kuvíková (65 let)
Leden – Jaroslav Příhoda (70 let), Hana Hlavinová (65 let), Marie Krejcarová (50 let)
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho dalších
šťastných let.

Počasí v Trpístech
Data od začátku roku 2017 do 22.4.2017:
teplota a vlhkost vzduchu
Nejvyšší teplota
21,4°C
Nejnižší teplota
-18,6 °C
Nejvyšší rosný bod
8,2 °C
Nejnižší rosný bod
-26,3 °C
Nejvyšší zdánlivá teplota
19,6 °C
Nejnižší zdánlivá teplota
-23,0 °C
Nejnižší hodnota chladu větru
-21,4 °C
Nejvyšší hodnota indexu horka
21,4 °C
Nejvyšší teplotní minimum
8,6 °C
Nejnižší teplotní maximum
-7,8 °C
Nejvyšší vlhkost
90 %
Nejnižší vlhkost
30 %
Nejvyšší denní teplotní rozsah
18,2 °C
Nejnižší denní teplotní rozsah
1,8 °C
Srážky
Nejvyšší hodinové srážky
9,9 mm
Nejvyšší denní srážky
13,7 mm
Nejvyšší měsíční srážky
35,8 mm
Nejdelší suché období
17 dní
Nejdelší mokré období
3 dní
Vítr
Nejvyšší náraz větru
9,6 m/s
Nejvyšší prům. rychlost větru
5,8 m/s
Nejvyšší denní proběh větru
193,1 km
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře
Nejnižší tlak vzduchu (SL)
993,0 hPa
Nejvyšší tlak vzduchu (SL)
1037,0 hPa

v 15:34 hod. dne 10 dubna
v 5:15 hod. dne 07 leden
v 12:10 hod. dne 02 duben
v 5:28 hod. dne 07 leden
v 12:35 hod. dne 10 duben
v 5:28 hod. dne 07 leden
v 2:51 hod. dne 07 leden
v 15:34 hod. dne 10 dubna
dne 02 duben
dne 07 leden
v 12:45 hod. dne 04 únor
v 16:45 hod. dne 16 březen
dne 28 březen
dne 12 únor
v 21:27 hod. dne 10 dubna
dne 19 březen
v březen
do 31 leden
do 14 leden
v 10:47 hod. dne 02 březen
v 12:18 hod. dne 10 březen
dne 24 únor
v 19:54 hod. dne 23 únor
v 9:56 hod. dne 06 leden

Všechny tyto údaje a mnoho dalších statistik jsou samozřejmě všem k dispozici a to na adrese
www.pocasi-trpisty.wz.cz.
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SPORT

Dne 25.2.se na Cihelně konala Valná hromada TJ Sokol Trpísty z.s. V úvodu přednesli své
příspěvky předseda Jaroslav Vrška, hospodář Petr Braha, Pavel Příhoda za kontrolní komisi a
Stanislav Kubašta ml. zprávu trenéra. Po oficiální části následovala tradiční polévka a guláš a poté
již začala zábava s bohatou tombolou.
V únoru a březnu sehráli naši fotbalisté přípravná utkání a to s Vranovem (vyhráli 6:1), s
Kšicemi A (prohráli 5:1) a s dorostem Erpužic (vyhráli 8:1).
V neděli 26.3. jsme nastoupili doma proti týmu Planá B a vyhráli 1:0. V neděli 1.4. vyjeli do
Lesné, kde remizovali 1:1 a na penalty prohráli 2:1. V dalším utkání sokolíci přivítali na domácím
hřišti mužstvo Zadního Chodova a jasně zvítězili 9:2. V Konstantinových Lázních o týden později
prohrál Sokol Trpísty 3:1.

JV
Přepis obecní kroniky
ROK 1967
Každý rok v obci zaznamenal nějaké změny. Počátkem letošního roku nastaly malé změny
ve složení rady MNV. Dosavadní tajemník MNV soudr. Václav Kessner resignoval ze své funkce.
Na návrh rady byla do této funkce jmenována s. Anna Slabá. Vážně nemocen byl rovněž předseda
MNV s. Miloslav Kaprhál, který v této funkci působil již druhé volební období. Jeho nemoc se
projevovala i v práci MNV, takže dosti problémů v obci zůstávala nedořešeno.
V obci se stále projevovala stará „bolest“ zaktivisovat ČSM. Mladá generace v obci
přibývala a mnohdy bylo těžko zajistit požadavky tvořící se organizace ČSM. První vážná překážka
nastala ve zřízení klubovny. Dá se říci, že ČSM sice existenci měl, ale jeho činnost byla živelná, bez
zkušeného vedení a bez cílevědomé práce. Tak jak se rychle tato organizace založila, tak rychle bez
aktivní pomoci zase v místní obci ochabla. Svůj standart si na druhé straně nadále udržovala TJSokol, která postupně překonávala všechny potíže. Nedostatek finančních prostředků a řadu dalších.
Další starost MNV nastala s dětským útulkem pro místní děti. Útulek byl umístěn v čp.26 ve
staré budově. Kdysi tento objekt spoužíval tehdejším obyvatelům jako hostinec. Byl tam vybudován
i kuželník. Tuto budovu opravil státní statek za spolupráce MNV. Dříve sloužívala jako byt pro
zaměstnance státního statku. Dětský útulek sem byl přemístněn z národní školy. Protože však
nároky na hygienu a životní prostředí stále rostly, musely být provedeny různé úpravy na základě
pokynů hygienika. Tato akce našla pochopení u občanů, kteří věnovali svůj volný čas k odstranění
závad a tak díky tomu dětský útulek uzavřen nebyl.
S požadavky na růst životní úrovně, rostly i požadavky na zvyšování výroby na místním
hospodářství státního statku. Byl využit prázdný objekt bývalého vepřína ze kterého byl
rekonstrukcí vybudován moderní kravín pro 45 ks dojnic. Byl zde zabudován oběžný škrabák,
visuté drážky na dovoz krmení, vodovod, napáječky a jako první objekt v obci – zaveden denní
odvoz chlévské mrvy.
ROK 1968
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Na lednové schůzi rady MNV za spoluúčasti VO-KSČ Trpísty, VO-KSČ Sviňomazy a
organizace Svazarmu byly projednány směrnice k volbám do MNV. Na této schůzi byl sestaven
předběžný návrh kandidátky pro volby do MNV. Jako typy za poslance bylo navrženo 25 občanů. V
měsíci únoru byla na plenárním zasedání MNV projednána zpráva o přípravě voleb, projednal se
návrh volební komise a připravoval se program na další období. V měsíci březnu měla být svolána
veřejná předvolební schůze. Tato veřejná schůze se však nekonala, byla odložena na neurčito.
Později se však nekonala vůbec – jelikož dle instrukcí bylo volební období prodlouženo o dva roky.
V tomto roce projevili někteří občané zájem o stavbu rodiných domků. O rekonstrukci bytu
požádal Janota Zdeněk, která byla povolena. Dále požádal o přidělení stavební parcely Vincenc
Bušek. Byly mu přiděleny stavební parcely č.12,13,14 vedle hostince, kde původně hodlali
mládežníci vybudovat klubovnu. Tyto tři usedlosti byly původně dosídleny. Bydlel zde František
Jedlička, dále pak Bernhard. Oba jmenovaní když se odstěhovali staly se z těchto domků demolice.
V další činnosti se zabývala rada MNV opravou školy, kde bylo nutno dokončit byt pro
učitele a další úpravy po rekonstrukci elektrické instalace, vymalování učeben. Škola byla stálou
pozorností rady MNV, neboť pro nevhodný byt a zejména nedostatek vody nebylo možné získat do
místní školy vhodné učitele, kteří by v obci bydleli a měli tak větší vliv na výchovu mladé generace
a ostatní činnosti, týkající se osvětové činnosti. Zatím, po odstěhování řídícího učitele Havlíka a to
v roce 1951 vesměs učitelé do obce dojížděli a nebo pokud zde bydleli bylo to jen na krátkou dobu
a to nejdéle na rok.
Práce poslanců byla narušena do určité míry vnitrostátními událostmi, které měly určitý
dopad i na naší obci. Toto krizové období však bylo brzy překonáno. Po krátké době se opět vše
vrátilo do normálních kolejí. Nejdůležitější bylo, že v obci nedošlo k národohospodářským škodám,
veškerá úroda byla řádně sklizena. Žádná škoda nebyla způsobena ani průjezdem spojeneckých
armád, které projížděli naší obcí v měsíci srpnu.
Pokračování příště.

Něco málo pro zasmání
•
•
•

•
•

Opilý hasič spadl ze 40metrového žebříku. Nic se mu nestalo. Zachránilo ho to, že dokázal
vystoupit pouze na druhý stupínek.
Přijde muž nad ránem z pařby. Odemkne dveře a potichu se vplíží do obýváku, když v tom
začne kukčka na hodinách : Kuku, Kuku, Kuku. Opilec říká :“Já vím, že je jedna hodina.
Nemusíš mi to třikrát opakovat!“
Jde opilec z hospody a najednou se mu udělá hrozně špatně. Začne tedy zvracet. Po chvilce
odněkud přiběhne pes a začne zvratky očuchávat. Opilec se podívá dolů a říká :“ Sakra, to
by mě zajímalo, kde jsem sežral toho psa.“

Inzerce
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Prodám kominický strojek s nastavitelným průměrem růžice podle rozměru
komína (200,-Kč) a pánské brusle velikost 43 (200,-Kč). Dále prodám
pánské lyže zn. Volkel s vázáním Marker (délka 160 cm, cena 500,- Kč).
K doptání na tel. 606 591 831.

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 22.4.2017. Vydání číslo 1 ročník XII.
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