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Pár slov úvodem
A je za námi druhé čvtrtletí roku 2015 a my opět přicházíme s naším občasníkem.
Léto je v plném proudu. Bohužel nám však zatím přineslo značné teplotní výkyvy a hlavně
velice málo deště. My však doufáme, že to příliš neovlivní akce, které jsou na léto
připravené a které by měly přinést zábavu, radost a pohodu.
SK + JV

Výstavba a rozvoj obce
•

•
•

•

Na zasedání zastupitelstva 8.4. oznámil starosta, že po úmrtí paní Mikšové se
uvolnila garsonka v budově bývalé školy a žádost o byt podal Jakub Wintrle.
Vzhledem k tomu, že nebyla podána jiná žádost, odsouhlasilo zastupitelstvo
pronájem Jakubu Wintrlemu.
Dále starosta sdělil, že je připravena žádost ke krajskému úřadu Plzeň o dotaci na
rekonstrukci vodárny.
Dále byli zastupitelé seznámeni s vrácením stavební parcely ze strany Radka
Šedivého s tím, že na tuto parcelu je však jiný zájemce a bylo rozhodnuto tuto prodat
novému zájemci s dodržením všech původních podmínek.
Dále starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu, který shledal jediný
nedostatek a to v zápise o jednání z prosince 2014, kde zastupitelstvo schválilo
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•
•

rozpočet obce na rok 2015 a v zápise chybělo slovo „vyrovnaný“.
Dále zastupitelstvo schválilo snížení nájmu v hospůdce na hřišti Romanu Šedivému
o 500,-Kč.
V pondělí 15.6. byla slavnostně přestřižena páska k ukončení rekonstrukce
komunikace Únehle – Horské Domky. Tento akt proběhl za účasti zástupců vedení
Plzeňského kraje. V pátek 19.6. bylo ke kanalizaci připojeno hřiště, čímž skončila
hlavní část III.etapy kanalizace.
JV

Společenské a kulturní události
•

•

Ve čtvtrtek 30.4. nám na hřišti vyrostla krásná májka. Byla vztyčena v 18.30 hodin.
Po jejím vztyčení vzplála hranice a začalo očekávané opékání vuřtů a vůbec oslava
máje. Počasí bylo zakaboněné a kolem 23.00 hodin dokonce začalo pršet. Přesto u
májky vydržela řada skalních nadšenců a hlídali májku poctivě do rozednění.

V sobotu 30.5. se sešel na hřišti
realizační tým dětského dne.
Podle původního záměru měla
proběhnout pohádková stezka na
cihelnu. Ovšem deštivé počasí z
pátka a sobotního dopoledne
udělalo jako vloni čáru přes
rozpočet a musela být narychlo
vymyšlena náhradní trasa. Proto
se
začínalo na hřišti, kde byla 3
stanoviště
s
disciplínami
(rozhodčí Šmoulové – Dominika Táborková a Petra Kubasiaková). Poté šly děti k
obecnímku úřadu, kde je již u perníkové chaloupky očekávaly čarodějnice (Renata
Táborková, Alena Brahová, Anežka Brahová) a děti zde absolvovaly člunkový běh a
paměťovou hru. Poté šly ke kontejnerům, kde Popelka a Sněhurka (Lenka Nejdlová, Monika
Šimková) zajišťovaly skok v pytli a výcvik dětí v třídění odpadů. Poté šly děti k hasičské
zbrojnici, kde pod dohledem Muchomůrky červené (Josef Pavlas ml.) trefovaly míčem
malou branku. A pak už zbývali je čerti (René Táborek, Robin Táborek, Ivan Gontkovič),
kteří měli peklo u porostu na cestě na cihelnu a děti tady střílely ze vzduchovky a kuše. Poté
se již pokračovalo zpět na hřiště, kde Michala Wintrlová, Klára Lomičková a Štěpánka
Lomičková vydávaly dětem balíčky se sladkostmi. Potom následovalo hromadné
přetahování lanem a opékání vuřtů. Na celou akcu dohlíželi autoři a organizátoři Jaroslav
Vrška a Stanislav Kubašta ml., který zároveň pořizoval fotodokumentaci. Dle ohlasů se akce
líbila a všichni byli spokojeni.
JV

Životní jubilea
duben – František Předota (75 let)
květen – Ladislava Filipčíková (50 let)
červen – Ladislava Jannová (70 let)
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho dalších
šťastných let.
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TJ SOKOL TRPÍSTY A OBEC TRPÍSTY
Vás srdečně zvou na tradiční
„ SVATOMARKÉTSKOU POUŤ „
v areálu fotbalového hřiště v Trpístech
Program :
Sobota 18. července 2015
09.00-16.00 pouťový fotbalový turnaj
16.00-19.00 Heligonky Aleše Rusnáka
20.00-????
pouťová zábava (skupina KLUBÍČKO) + vložené programy
cca 21.30-22.00 TACHOVŠTÍ RYTÍŘI – ohňová show
Neděle 19. července 2015
14.00-17.00 country skupina Kamion (přístřešek na hřišti)
Pouťové atrakce, prodejní stánky, občerstvení
Vstupné na pouťovou zábavu 100,- Kč. Jinak vstupné dobrovolné.
Přijďte se k nám pobavit a užít si krásný víkend.

Plánované akce na rok 2015:
18.7. Svatomarkétská pouť
1.8. X. ročník turnaje v malé kopané
8.8. Vodní hry
29.11. rozsvícení vánočního stromu
Termíny akcí se mohou měnit !!!

SPORT

V neděli 29.3. začala jarní část soutěže III.třídy. Na úvodní zápas k nám přijelo mužstvo
Dlouhý Újezd B. Naši předvedli pohledný fotbal i přes nepříznivé počasí (déšť a velmi silný vítr) a
zaslouženě vyhráli 1:0. V neděli 4.4. měli naši fotbalisté sehrát další utkání s Lomem. Na poslední
chvíli bylo však zrušeno celé kolo a zápas byl přeložen na 8.5. V neděli 12.4. nastoupili sokolíci
proti mužstvu Kladrub. Při krásném slunném počasí zvítězili po pěkném výkonu naši fotbalisté 5:3.
V neděli 19.4. nás naši fotbalisté opět potěšili, neboť zvítězili nad Částkovem 4:3. V sobotu 25.4.
vyjeli sokolíci do Lesné, kde vyhráli 2:1. V neděli 3.5. jsme očekávali jak budou sokolící
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pokračovat ve svém jarním tažení. A nezklamali, protože po velice líbivém fotbale porazili Staré
Sedliště 4:2. Poté však přišli dvě prohry a to 8.5. v odloženém utkání s Lomem, kde naši prohráli
vysoko 7:1 a hned v neděli 10.5. v Konstantinových Lázních, kde prohráli 4:1. Ale v neděli 17.5.
nás opět potěšili, neboť porazili tým Halže 3:2. Bohužel však přišla neděle 24.5. a naši sokolíci
prohráli ve Kšicích vysoko 7:2, kdy však Kšice, jako vždy, zařadili do sestavy hráče z A mužstva. V
neděli 31.5. sehráli naši hoši důležitý zápas pro udržení ve III.třídě. V tomto utkání porazili po
krásném výkonu Zadní Chodov vysoko 10:2. Ale v následujících dvou zápasech prohráli a to 7.6. se
Stráží B 5:2 a 14.6. s Baníkem Stříbro B 4:2. Nicméně díky tomu, že Zadní Chodov prohrál také
oba poslední zápasy, zůstali jsme v tabulce třetí od konce a tudíž jsme se zachránili na další ročník
ve III.třídě.
14.6. po posledním zápase se Stříbrem proběhla tradiční dokopná. V jejím rámci byla
vyhodnocena divácká anketa, jejímž vítězem se stal Robin Táborek s 24 hlasy. V hráčské anketě byl
mužstvem zvolen jako nejužitečnější hráč s 10 hlasy Jakub Wintrle. Občerstvení zajistil jako vždy
Roman Šedivý v hospůdce.

JV
Přepis obecní kroniky
ROK 1955
Po ukončení přípravky na vysoké školy byl v zámku kurs pro kuchařky a v září byl dán do
zámku záchytný domov pro děti od šesti do čtrnácti let. Ředitelem tohoto domova byl s. Antonín
Šedo. Za jeho pobytu byl velmi čilý politický život jelikož byl velmi dobrým učitelem roku
stranického školení. (pozn: Tato věta jaksi nedává smysl, ale je takto zapsána v kronice) Jen škoda,
že jeho náhlá smrt ukončila jeho činnost. Po jeho smrti byl ředitelem s. Pěknica.
Místní národní výbor připravoval opět volby pro rok 1956, a staral se o rozkvět JZD a
dohlížel na plnění úkol stanovených v dodávkách státu.
ROK 1956
Do záchytného domova přišel nový ředitel s. Hnilica Jaromír. Hned od svého příchodu
navázal styk s místními občany a za jeho působení pozvedla se činnost divadelního kroužku hlavně
proto, že se do něj aktivně zapojili i vychovatelky z nichž zvláště s. Vodičková Anička se stala jaksi
duší tohoto kroužku. Sehrány byly velmi náročné hry jak provedením tak i výpravou. Hrána byla
jako první „Paličova dcera“, Jiráskova „Kolébka“, Boženy Němcové „Babička“. Pro tyto hry
namaloval jeho tchán výpravu.
Místní národní výbor spolu s národní frontou připravil kandidátku pro volby. Já osobně jsem
ze zdravotních důvodů již kandidátku nepřijal. Volby byly manifestační a jako předseda byl zvolen
Hilbich Günther. Jako tajemník byl ustanoven Kessner Václav. Ač místní národní výbor vyvíjel
velké úsilí ve směru sjednocení zemědělské výroby do jednoho sektoru bylo jeho úsilí marné.
Zemědělská výroba zůstala i nadále roztříštěna.
ROK 1957 – od tohoto roku psal tuto kroniku p. Slabý
Začátek roku probíhal jako všechna předchozí léta. Předmětem stálých starostí jak stranické
organizace, tak místního národního výboru byla péče o zvýšení úrovně v místním JZD. Podařilo se
získat patronát ZVIL z Plzně na opravy zemědělských strojů, hledaly se cesty na možnosti ku
zvýšení odměn na pracovní jednotku. V tomto období se pěstovala v místním družstvu cukrová
řepa, len, pšenice, sladovnický ječmen, hledali se možnosti jak zvýšit tržní produkci. Některé
plochy zrnin byly jako množitelské, za účelem vyšší tržní produkce. Na patřičné výši nebyla ani
živočišná výroba. Dojivost se pohybovala kolem 5,5 litru na dojnici, přírůstky u hovězího žíru asi
kolem 40 dkg na kus a den. Příčin bylo několik. Družstvo nemělo kvalifikované odborníky, bylo
zde málo zkušeností s velkovýrobou, stroje byly zastaralé, málo výkonné apod. Snad i
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psychologicky působily na členy JZD i ty okolnosti, že na státním statku byly daleko vyšší odměny
než v JZD. Na státním statku se často střídali vedoucí pracovníci a někteří z nich neměli ani kladný
vztah k místnímu JZD, nebyli mnohdy na politické výši, aby radou nebo skutkem pomohli řešit
výrobní problémy družstva. Na pracovní jednotku bylo Kčs 6,- jako záloha a zhruba Kčs 6,- jako
dobírka. V průměru bylo možno získat 1,3 až 1,5 pracovní jednotky za den.
V tomto roce byl dostavěn prostorný hangár na výkup obilí u nádraží s kapacitou asi 200
vagonů. Jeho výstavba trvala 4 roky. Obec měla také dva majitele osobních aut starších typů. Pan
Václav Šroubek vlastnil auto DKW a pan Günter Hilbich auto zn. Adler. V obci byl 1 televisní
přijímač, jehož majitelem byl p. V. Šroubek.
V roce 1957 zemřel p.Ziegler Andreas, nar. 6.8.1904 v Kočově u Tachova. Zemřel 6.3., byl
otcem 4 dětí a pracoval jako ošetřovatel dojnic na státním statku. 2.12.1957 zemřel Kolář Josef,
narozen 5.3.1891 ve Vamberku. Vdova s dcerou se po jeho úmrtí z místní obce odstěhovala.
ROK 1958
Milý čtenáři – hned v úvodu musím podotknout, že kronika byla doplňována za velkých
obtíží. Údaje, se kterými Vás budu postupně seznamovat byly získány od pamětníků v místní obci,
některé části ze zápisové knihy JZD, neboť jiné doklady nebyly k dispozici. Kronika nedopatřením
nebyla vedena 18 let. Mám však snahu doplnit za toto období pouze věrohodné a ověřené události a
oprostit se od neskutečných faktů, které se v obci neudály a příblížit tak čtenáři skutečný obraz a
vývoj obce. Proto zápisy za toto období nebudou tak obsáhlé. Sám bydlím v obci od roku 1951,
nemohu však veškeré podrobnosti pamatovat.
V tomto roce jako předseda MNV byl Hilbich Günther, člen JZD, povoláním traktorista.
Funkci tajemníka MNV zastával Kessner Václav, zaměstnanec ČSLA ve Stříbře, původním
povoláním zámečník, dosídlenec z Prahy. Členové rady MNV byli:
Kaprhál Miroslav, dosídlil ze Sokolova v roce 1956, původním povoláním kovář, zaměstnanec
státního statku. Jedlička Jan, dosídlenec od roku 1945, zam. MV-Plzeň-Bory. Kazík Martin,původní
povolání zemědělec, který současně zastával funkci předsedy JZD. Předsedu VO-KSČ zastával
Václav Mandák,původní povolání zemědělec, člen JZD.
Podrobnější záznamy se nepodařilo získat, jen to, že zájmem jak stranické organizace tak i
rady MNV byla otázka zlepšení hospodaření v JZD. Za velkého úsilí těchto složek a samotných
družstevníků začaly se v průběhu tohoto roku dostavovat uspokojivé výsledky. Družstevníci si
zakoupili nový traktor typu Zetor 25A. Řízením traktoru byl pověřen Ochrimek Pavel, skupinář
družstva. Mimo to družstvo mělo 4 páry koní. Očekávaný výsledek se v průběhu roku zlepšil, na
pracovní jednotku bylo po prvé v historii družstva dosaženo cca 29 Kčs. Přes zlepšené hospodářské
výsledky se dostavili další potíže. Začal se projevovat generační problém družstva. K dosídlení
nebyly předpoklady – vyvstávala bytová otázka. Řada mladých lidí stála mimo družstvo – mám na
mysli děti družstevníků, kteří byly zaměstnány mimo obec u jiných organizací. Některé se podařilo
získat zpět, avšak nebylo jich mnoho. V tomto roce navíc vysídlil z obce Bernhard Bedřich do NSR.
Jeho dvě dospělé děti stáli rovněž mimo družstvo. Byl dosídlenec na č.17. Rovněž se tentýž rok
odstěhoval do NSR Bárta Karel a jeho dospělý syn. Bárta pracoval na státním statku, jeho syn ve
šlechtitelské stanici v Krukanicích. Domek kde bydleli stál vedle špýcharu a po jejich odstěhování
byl zbořen. Pod obcí v Trpístech směrem na Pernarec stával mlýn a pila. Tato usedlost jako
konfiskát po odsunu majitele Christla byla přidělena státnímu statku v Trpístech. V tu dobu byl již
mlýn demolován, zůstala pouze pila. Mlýn i pila bývali na vodní pohon turbinou. Voda byla
přiváděna dlouhým náhonem z vybudovaného jezu od Mydlovar. Tento náhon i jez jsou dosud
zachovány i když ne v nejlepším stavu. Delší dobu byla využívána pila, zejména státním statkem.
Pila po demontáži turbiny byla poháněna naftovým motorem. Pilaře zde dělal Rössler František,
starousedlík, antifašista, který v obci zůstal. Pila se udržela v provozu proto, že státní statek tehdy
vlastnil 130 ha lesa, které se táhly od zámeckého parku až po Blahoustecký potok. Později les
převzala lesní správa Konstantinovy Lázně. Tímto došlo k velké škodě – postupné likvidaci pily – a
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demolici celého objektu. V tomto roce byl také naposledy v provozu lihovar státního statku. Byly
zde zpracovávány brambory, jednak z vlastní produkce a z nákupu od sousedních JZD. V době
sezony byl lihovar v provozu na tři směny. Byly prováděny tak zvané tři zapářky denně – tj. Asi 50q
brambor. Kampaň trvala od 1.října do konce března. Zásoby brambor na celou kampaň byly
krechtovány. V době provozu se vozily výpalky do okolních obcí podle prodeje brambor a to: do
Erpužic, Kšic, Pernarce, Líšťan,takže po dobu kampaně bylo v obci velmi rušno. Lihovarníka v té
době zastával Jaroslav Hlinovský, který se po zrušení lihovaru vystěhoval do obce Merklín na
Stodsku. Lihovar byl uzavřen na příkaz zkušebního komisaře pro vadný kotel. Typ kotle byl tak
zvaný „Plameňák“. V tomto roce se v obci objevilo šest nových televisních přijímačů a pět nových
osobních automobilů. Z toho jeden automobil zahraniční výroby zn. IFA a 4 automobily tuzemské
výroby zn. „Spartak“.
Pokračování příště.

Něco málo pro zasmání
Hlášky o Chucku Norrisovi :
• Jak dlouho vydrží Chuck Norris pod vodou bez dýchacího přístroje? Přesně tak dlouho jak
potřebuje.
• Je vědecky nemožné, aby měl smrtelného otce. Má se za to, že se vrátil v čase a zplodil sám
sebe.
• Chuck Noriss se sekerou jednou navštívil obrovské plochy saharských lesů.
• To Chuck Norris rozeštval psy a kočky.
• Chuck Norris jednou snědl celou krabici pilulek na spaní. Způsobily, že mrkl.
• Bylo zjištěno, že kryptonit obsahuje stopové prvky Chuckova kopu s otočkou do ksichtu.
Proto je pro Supermana tak smrtící.
•

Myslím si, že lidé by měli chodit bosí, je to mnohem zdravější. Například já, když se ráno
vzbudím obutý, tak mě strašně bolí hlava...

•

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

Poslední slova před smrtí:
–

Miláčku, chceš řídit?

–

Jdu zazvonit na sousedku, jestli taky cítí ten plyn.

–

V kotli Baníku : Sparta bude letos mistrem.
JV

Na vydání tohoto zpravodaje se podíleli : Stanislav Kubašta a Jaroslav Vrška. Foto : Stanislav Kubašta Náměty, návrhy a
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