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Pár slov úvodem
Naši vážení čtenáři a příznivci. Blíží se čas svátků a také konec roku. A je tedy ten pravý čas
na malé hodnocení a bilancování končícího roku 2014.
Obecní zastupitelstvo stanovilo na začátku roku čtyři hlavní úkoly pro rok 2014. Pro
připomenutí - vybudování autobusové zastávky na návsi ve Sviňomazech, dále pak dokončení
výstavby kanalizace realizací její III. etapy. Dalším úkolem byla realizace kompletní rekonstrukce
vodárny, včetně navýšení kapacity zásobníku pitné vody. Posledním úkolem bylo dokončení
zasíťování stavebních parcel. Jak jistě víte, tak z těchto úkolů se podařilo plně realizovat pouze
jeden, tedy vybudování autobusové zastávky ve Sviňomazech. U dalších projektů nedošlo k jejich
realizaci především z finančních důvodů. Co se týká III. etapy výstavby kanalizace, tak obec na
začátku roku zažádala o dotaci. Tato nám však byla přidělena poněkud nečekaně až v druhé
polovině roku, kdy již na výstavbu kanalizace bylo, vzhledem k nutnosti vypsat výběrové řízení,
poněkud pozdě a tak její výstavba začne s největší pravděpodobností v březnu 2015. A cena za
kanalizaci? Cca. 2 620 000 kč. Z toho obec dostala v dotaci cca 1 120 000 kč. Co se týká vodárny,
tak v současné době je vypracován projekt a zajišťují se povolení ( vodoprávní a stavební ) nutná k
realizaci rekonstrukce. A jelikož to bude rekonstrukce kompletní bude i cena dost vysoká. Počítá se
s částkou 1 200 000 kč. Nově budou udělány jak technologie na úpravu vody, elektrická instalace,
tak i samotná budova vodárny dostane nový kabát. Nové budou také dva zásobníky na vodu, každý
s kapacitou 10 m³, které budou umístěny vedle vodárny a budou zapuštěny pod zem. Posledním
projektem, který se letos nepodařilo realizovat, je dosíťování stavebních parcel. Zde je situace z
finančního hlediska nejhorší. Dotace na takovéto projekty prakticky nejsou a obec bude muset toto
financovat pouze vlastními prostředky, respektive počítá se s tím, že si obec vezme úvěr.
Předpokládaná částka na zasíťování je cca. 1 400 000 Kč s tím, že kromě rozvodu plynu a
kanalizace bude zároveň položeno elektrické vedení pro veřejné osvětlení a komunikace mezi
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parcelami bude zpevněna.
Jak tedy hodnotit letošní rok? Z hlediska obecního zastupitelstva, s ohledem na finanční
možnosti obce a faktickou závislost na dotacích, u kterých nikdy nevíte zda vám budou přiděleny si
dovolím naši práci hodnotit známkou 2-, (pokud použiji školní známkování) Toto je však pouze můj
názor. Každý z vás si samozřejmě udělá názor svůj a tak to má i být.
A hodnocení letošního roku z hlediska osobního? To si již musí udělat opravdu každý sám.
SK + JV

Protože se však kvapem blíží Vánoce, tedy čas pohody,
klidu a radosti, přejeme Vám všem jménem obecního
zastupitelstva krásné, klidné, spokojené a pohodové
svátky a vše jen a jen nejlepší do roku 2015.

Výstavba a rozvoj obce
•

•

•

Ve dnech 10.-11.10. proběhly komunální volby. Do voleb byla sestavena jedna
kandidátka, na které se objevili Josef Pavlas, Miroslav Vladař, Stanislav Kubašta ml., Jiří
Dvořák, Jaroslav Vrška, Karel Javorský, Václav Šedivý. Při volební účasti 38,15% voličů
byli navržení kandidáti zvoleni.
Josef Pavlas
57 hlasů
Miroslav Vladař
45 hlasů
Stanislav Kubašta ml.
41 hlasů
Jiří Dvořák
39 hlasů
Karel Javorský
39 hlasů
Václav Šedivý
38 hlasů
Jaroslav Vrška
38 hlasů
Dne 5.11. se sešlo poprvé nově zvolené zastupitelstvo obce. Zastupitelé zvolili
starostu, kterým byl opět zvolen Josef Pavlas. Místostarostou byl opět zvolen Miroslav
Vladař. Zastupitelé složili zákonem předepsaný slib a tento stvrdili podpisem. Dále byl
nastíněn výhled úkolů na rok 2015. Zde se jednalo především o dokončení III.etapy
kanalizace, rekonstrukci vodárny, dokončení zasíťování stavebních parcel a to kanalizací a
plynem.
19.11. bylo provedeno výběrové řízení k realizaci III. etapy kanalizace. Vítězem se
stala firma Rymax Trade s r.o. Na jednání zastupitelstva dne 26.11. byl starosta pověřen k
provedení potřebných úkonů souvisejících s dokončením kanalizace.
JV
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Společenské a kulturní události
V sobotu 8.11. se uskutečnil další roční Drakyády. Start draků byl naplánován na 14.00
hodin. Ještě dopoledne jsme se radovali, neboť mírně pofukoval vítr a zdálo se, že snad poprvé
vyjde počasí. Bohužel, jak se již stalo tradicí, kolem jedné hodiny vítr ustal a tento stav vydržel až
do večerních hodin. Takže z drakyády nebylo nic. Nezbývá než si přát, aby naše smůla příští rok již
konečně zmizela.
V neděli 30.11. proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu na návsi. Letošní strom byl
ještě krásnější než loňský. Sváteční atmosféru navodily děti z mateřské školy Erpužice. Roman
Šedivý zajistil tradiční chutné občerstvení – svařák, punč, horká medovina. Pár fotek nejen z této
akce naleznete na www.trpisty.cz
JV

Životní jubilea
listopad – Jarmila Vladařová (65 let), Eliška Filipová (65 let),
prosinec – Vitězslav Mikša (65 let)

Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho dalších
šťastných let.

Plánované akce na rok 2015:
21.2. Masopust
28.2. výroční schůze TJ Sokol Trpísty
30.4. májka
30.5. Dětský den
18.7. Svatomarkétská pouť
8.8. Vodní hry
15.8. Trpfest (2.ročník)
29.11. rozsvícení vánočního stromu
Termíny akcí se mohou měnit !!!
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MASOPUST
Kdy: 21.2.2015 od 9:00 hod
Sraz: hřiště Trpísty
Kdo: každý, kdo má chuť a je mu 15 let a víc
Přepis obecní kroniky
ROK 1945
Již na předních stranách jsem psal jak byla naše obec osidlována. Jedni z posledních kteří
přišli byly navrátilci z Polska z kraje Střelínského kam jejich předkové odešli když byly pro svojí
příslušnost k víře českobratrské pronásledováni. Tito navrátilci ač žili mnoho let mimo českou vlast
umí všichni i jejich děti mateřskou řeč svých dědů a pradědů řeč českou. Příchodem osídlenců
začínala pro nás doba kdy bylo nutno německé občany odsunouti do Německa. V té době se začalo
mezi němci šeptati, že u Trpist v rokli za cihelnou byl němcem Niestou zastřelen ruský vojín a tam
pochován. Niesta byl vzat k výslechu u kterého prohlásil, že udělal jen svoji křesťanskou povinnost
a ruského vojína pohřbil ale, že jej nezastřelil. Mrtvola ruského vojína byla exhumována a
přítomným lékařem Mudr. Bundou bylo zjištěno že zemřel hladem a vysílením. U mrtvého nebyly
nalezeny žádné doklady které by ověřili jeho totožnost a tak byl jako bezejmený pietně pohřben na
hřbitově v Erpužicích. Němec Niesta byl odsunut do německa odkud se odstěhoval do Ameriky.
Ve dne plynul život v obci v klidu a práci ale v noci jsme musely býti stále v pohotovosti, a
tak jsme jedné noci podnikly prohledání lesů a všech podezřelých míst které by mohly sloužiti za
úkryt. Rozdělily jsme se na tříčlené hlídky a šli. Při této razii jsme našli dva němce bývalé
příslušníky SS oddílu. Jednoho jsme předvedli a jeden nám prch, ale ne daleko jelikož i vedlejší
obec Sviňomazy měla své hlídky byl těmito polapen. To byli jediní které se nám povedlo chytiti.
Ač se v naší obci sešli lidé ze všech světových stran, brzy jsme žili jako jedna rodina a byla
založena strana komunistická, založen hasičský sbor, jednotný svaz českých zemědělců, tělocvičná
jednota „Sokol“ a pak se nám začalo stýskati i po nějaké zábavě a tak byly pořádány první české
dožínky, později sokolské šibřinky a u hasičského sboru byl založen ochotnický kroužek. Hasičský
sbor se zdárně rozvíjel a byla zakoupena nová stříkačka na kterou přispěla celá obec. To byl již v
obci řádný národní výbor jehož předsedou byl Čampula Emil, pokladníkem Mráz Josef, členy
Šroubek Václav, Vepřek Alois, Mandák Václav, Bílek Josef, Kubašta Václav, a takto sestavený
národní výbor byl zárukou ku zdárnému vývoji obce neb byl volen všemi občany a měl jejich plnou
důvěru.

ROK 1946
Ač bylo v obci postaráno o spolkový život, předce se jen zdálo že nám zde něco chybí a to
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něco byla kniha. Proto jsem napsal do mého bývalého působiště a nějaké knihy odtud mi byly
zaslány a to byl také základ naší veřejné knihovny. Na místním národním výboru bylo jednáno o
tom, že by bylo třeba k prvému výročí našeho osvobození postaviti v obci nějaký pomátník na
osídlení s nějakým nápisem který by připomínal nám i všem kteří přijdou po nás, že byla těžká doba
kterou ti kteří pomník stavěli museli prožíti. Bylo všem občanům oznámeno, by podali návrh na
nápis na tento památník. Návrhů bylo podáno několik a jako nejlepší byl přijat návrh podaný
Emilem Čampulou který jest také na památníku a jest tam napsáno:
Na zlé doby se snadno zapomíná
nezapomeň, jak těžko se svoboda dobývá
nezapomeň, že prolitá krev bratří zavazuje Tebe
by jsi svorností bránil vlast i sebe!
Tento památník byl odhalen v den prvého výročí osvobození naší vlasti dne 9. května 1946
za přítomnosti členů Okresního národního výboru ze Stříbra, za účasti jedné roty vojenské posádky
ze Stříbra a za velké účasti občanů z celého okresu. Slavnost odhalení zahájil předseda místního
národního výboru tím, že dal po vystoupení na tribunu pokyn připraveným běžcům by donesli
připravený věnec na hřbitov do Erpužic a tam jej položili na hrob neznámého vojína, který byl u nás
nalezen. Běžci vyběhli a po celou dobu než běžci zašli za prví místní ohyb silnice stáli všichni
účastníci v naprostém klidu by vzdali tak čest muži který byl příslušníkem toho národa který dal
největší oběti na lidských životech za naše osvobození. Teprve potom zahájil slavnost která se
odbývala celá venku až dlouho do noci. Slavnost se vydařila která dala členům národního výboru
hodně starostí. Však to nebyla poslední strarost neboť čekalo na ně mnoho dalších a to ne zrovna
nejmenších. Bylo to zcelování pozemků při němž uplatnil národní výbor vytyčení školní zahrady,
obecního hřiště a vyjmutí neplodné půdy z orné a zařazení do pastvin. V tomto roce byla také
provedena úprava návsi a cest okolo školy.

ROK 1947
Počátkem roku byl přidělen dům čp. 77 československé poště kam měl býti v tomto roce
přemístěn poštovní úřad s čísla 82. Jelikož mne jako vedoucího tohoto úřadu čekalo mnoho práce a
starostí vzdal jsem se úřadu předsedy národního výboru který po mne převzal Gustav Drnec rolník z
čp. 2 a který pokračoval v pracech pro tento rok stanovených. Byly do obou tříd národní školy dány
nové okna a zřízen byt pro učitele, kterým byl pan Havlík Stanislav. Přikročeno bylo k rozšíření
silnice tím, že byly zbourány dřevěné domy čp. 33, 34, 35.
Ku konci roku zemřel předseda národního výboru Gustav Drnec a ze něho byl zvolen pan
Jedlička Antonín z čísla 39.
ROK 1948
Již koncem roku 1947 a na počátku roku 1948 bylo i v naší obci znáti, že se něco děje v
našem mladém státě, že se snaží opět statkáři uchvátiti moc do svých rukou, čemuž ale učinil konec
slavný 25. únor kdy převzala všechnu moc do rukou Komunistická strana. Její nástup byl v naší
obci sledován u rozhlasových přijímačů a po projevu soudruha Klementa Gottwalda byla i v naší
obci radost nad tím, že konečně nastoupí v naší vlasti pravá lidovláda. Utvořen byl obecní výbor
jehož předsedou byl zvolen s.Josef Nejedlý z čp. 32 starý předmnichovský komunista a zakladatel
KSČ v Trpístech. Jejim prvním činem byla očista v národním výboru a i v obci. Vyměněn byl
Tomáš Jánský ani ne snad pro své politické přesvědčení jako spíše pro svoje jednání vůči ženám. Z
národního výboru byl vyškrtnut pan František Mašín národní správce velkostatku a Alois Vepřek
vrchní četnický strážmistr neboť oba byli členy strany lidové. Ve volbách byl zvolen za předsedu
národního výboru s. Josef Bílek truhlář. Do obce nastoupil nový duch společné práce pracujících
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dělníků a rolníků. Začala plodná práce na výstavbě obce jejímž prvním činem byla přestavba sálu v
místním hostinci která byla započata a v příštím roce byla ukončena. Na této přestavbě se zůčastnila
celá obec jak prací tak i tím, že bylo darováno hodně materiálu zdarma.
ROK 1949
V tomto roce byl ve zdejší obci zrušen traťmistrovský úsek, zrušena stanice četnická.
Přesídlil z čísla 23 do čísla 40 s. Bohumil Nejedlý a odešlo několik němců na práci ve vnitrozemí,
takže se pociťoval nedostatek pracovních sil hlavně na velkostatku. Byly hledáni pracovníci a bylo
na statek přiděleno několik mladých lidí z Polska. Přišli dobrovolně pomoci a netušili, že dva z nich
budou odpočívat na hřbitově v Erpužicí, po tragické smrti která je stihla ve spřáteleném státě. Tito
dva chlapci si večer po práci zatopili ve svém pokojíku a když ráno nepřišli do práce a nebylo je
možné zbuditi byl pokoj násilím otevřen a oni nalezeni na svých ložích mrtvi udušením. Nikdo
nepochopí žal rodičů těchto chlapců kteří obětovali život za to, aby nám pomohli. Byl jim vystrojen
vojenský pohřeb se všemi poctami které patří bojovníkům za náš lepší život za naši lepší
budoucnost.
Tak jako na statku byl nedostatek pracovních sil tak i v obci nebylo dosti pracovníků a proto
byl založen přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva ale více nebylo v této věci učiněno
až do konce roku.
ROK 1950
Hned po novém roce z podnětu národního výboru byla svolána veřejná schůze na které bylo
založeno Jednotné zemědělské družstvo, jehož členy se stali všichni občané i ti kteří neměli
žádných polí. Jelikož pole byla již oseta a každý chtěl skliditi ještě plody své práce bylo to družstvo
II. tipu což znamenalo, že si budou navzájem vypomáhat. Jako předseda byl zvolen s. Václav
Mandák z čísla 7.
V počátku roku byl v naší obci zřízen matriční obvod do nějž patřili obce : Trpísty,
Sviňomazy, Lomnička, Erpužice, Malovice a Blahoústy. Matrikářem byl ustanoven s. Čampula
Emil. Zřízena byla sňatková síň na zámku, kde byl uzavřen první sňatek snoubenců Václava Mádla
a Marie Vrbové ze Sviňomaz, které oddával předseda národního výboru s. Bílek Josef který jim
předal hodiny jako dar a zároveň upomínku na první sňatek uzavřený v Trpístech.
Další velkou událostí v obci byl příchod vojenského útvaru který byl ubytován v bývalých
kancelářích statku a vyvařováno bylo pro ně v hostinci. Příchodem vojska se změnil úplně život v
obci, byly pořádány různé večírky, divadlo, estrády a žila celá vesnice více kultůrně. Zajíždělo do
obce pojízdné kino a i zájezdní divadlo z Prahy.
Po žňových pracích přešlo jednotné zemědělské družstvo na III tip a přikročilo jako první k
adaptaci stodoly čp 14 na vepřín pro 40 selat, pozemky byly zceleny a rozorány meze. Při scelování
pozemku byla provedena výměna obecního hřiště za pozemek při silnici na Stříbro a Lomničku kde
bylo za pomoci posádky upraveno hřiště.
V tomto roce byl také prvně otevřen nový útulek pro děti rodičů pracujících v zemědělství.
Pokračování příště.

SPORT

21.9. prohra doma s Lesnou 2:4, 27.9. prohra se Starým Sedlištěm 10:0. V neděli 5.10. remíza
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doma s Konstantinovými Lázněmi B 2:2 a prohra bohužel na penalty, takže jsme se tří bodů opět
nedočkali. Ani v sobotu 11.10. se stav nijak nezlepšil a naši prohráli v Halži vysoko 12:1. A slabé
výkony pokračovaly i nadále : 19.10. jsme prohráli se Kšicemi B a to 0:2, 25.10 jsme prohráli v
Zadním Chodově 6:3 a 2.11. jsme prohráli doma se Stráží B 4:5. V neděli 9.11. pokračovala smolná
série a to prohrou s Baníkem Stříbro B opět vysoko 6:0. V sobotu 15.11. se předehrával zápas již
jarního kola soutěže a to s Planou B, kde naši v 8 hráčích prohráli 7:0. Podzimní část soutěže tedy
skončila pro naše mužstvo neslavně, neboť jsme skončili na posledním místě tabulky.
V sobotu 8.11. proběhla podzimní dokopná. V úvodu dokopné byla vyhodnocena divácká
anketa podzimního kola s těmito výsledky:
Radek Táborek
7 hlasů
Petr Braha, Roman Šedivý 6 hlasů
René Táborek, Martin Hyťha 5 hlasů
Radek Vrška
4 hlasy
Jindra Daněk
3 hlasy
Michal Šustr
2 hlasy
Jaroslav Kubašta ml., Jan Sláma
1 hlas
Jako v létě tak i při této dokopné proběhla hráčská anktea o nejplatnějšího hráče. Hráči hlasovali
takto :
René Táborek
8 hlasů
Jindra Daněk
4 hlasy
Radek Vrška, Roman Šedivý, Jan Sláma,
Jaroslav Kubašta ml.,Roman Táborek
2 hlasy
Radek Táborek, Petr Braha, Michal Šustr,
Martin Hyťha, Miroslav Dvořák
1 hlas
Nezbývá, než sokolíkům přát v jarní části lepší výsledky a vyzvat Vás všechny k větší
podpoře našeho mančaftu při domácích zápasech a hráče k větší zodpovědnosti v přístupu k
zápasům.

JV
Něco málo pro zasmání
•

Bruneta a blondýna spadnou do jámy a nemohou vylézt. Bruneta volá „Pomoc!“, Blondýna
volá také „Pomoc!“ Tak se to několikrát opakuje a bruneta říká :“ Hele, takhle to nemá
smysl, zkusíme volat společně.“ Blondýna souhlasí. Bruneta tedy zavolá „Pomoc!“ A
blondýna zavolá „Společně!“

•

Manželka doktora volá manželovi, který v parku venčí psa: „Pepo, rychle se vrať! Máš v
ordinaci zloděje!“ Doktor na to:“Dobře. A nevíš co mu je?“

•

Na policejní stanici vběhne rozrušený muž a křičí :“Prosím vás, udělejte něco! Před chvílí
nám z cirkusu utekl slon!“ Policista ho nabádá:“Klid. Nejdřív se uklidněte a pak nám
podrobně popište, jak vypadá.“

•

„Pane doktore, občas se mi stává, že slyším hlas a nikoho nevidím,“ stěžuje si žena v
ordinaci. „A kdy k těmto stavům dochází?“ zajímá se lékař. „Vždycky, když telefonuju.“
JV
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TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu v obci Trpísty a spádových
obcí – rok 2015 den výsypu ÚTERÝ

Měsíc

svoz 1x týdně

svoz 1x za
14 dnů
sudý týden

svoz standard
říjen - duben 1x týdně
květen - září 1x za
14dnů sudý týden

svoz 1x
měsíčně
poslední
úterý v
měsíci

LEDEN

6.,13.,20.,27.

6.,20.

6.,13.,20.,27.

27.

ÚNOR

3.,10.,17.,24.

3.,17.

3.,10.,17.,24.

24.

BŘEZEN

3.,10.,17.,24.,31.

3.,17.,31.

3.,10.,17.,24.,31.

31.

DUBEN

7.,14.,21.,28.

14.,28.

KVĚTEN

5.,12.,19.,26.

12.,26.

12.,26.

26.

ČERVEN

2.,9.,16.,23.,30.

9.,23.

9.,23.

30.

ČERVENE
C

7.,14.,21.,28.

7.,21.

SRPEN

4.,11.,18.,25.

4.,18.

4.,18.

25.

1.,15.,29.

1.,15.,29.

29.

ZÁŘÍ

1.,8.,15.,22.,29.

7.,14.,21.,28.

7.,21.

28.

28.

ŘÍJEN

6.,13.,20.,27.

13.,27.

6.,13.,20.,27.

27.

LISTOPAD

3.,10.,17.,24.

10.,24.

3.,10.,17.,24.

24.

PROSINEC

1.,8.,15.,22.,29.

8.,22.

1.,8.,15.,22.,29.

29.

Na vydání tohoto zpravodaje se podíleli : Stanislav Kubašta a Jaroslav Vrška. Foto : Stanislav Kubašta Ilustrace: Petra Houzarová.
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 22.12.2014. Vydání číslo 4 ročník IX.
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