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Pár slov úvodem
Čas jako vždy nerušeně plyne a máme tady konec prvního čtvrtletí roku 2016. Obzvláště
zajímavé bylo v úvodu letošního roku počasí. Střídání teplot – jednou mráz, potom již jarní počasí a
zase mráz. Jen sněhové nadílky letos příliš nebylo. Ale jarní počasí už je tady a s ním přijde snad i
teplo, sluníčko a radosti a také starosti pro zahrádkáře. A hlavně pro ně je na hřišti umístěn
kontejner na bioodpad. Kontejner je určen výhradně na rostlinný materiál !!!
Když už jsme se dostali od počasí k bioodpadu, nedá mi, abych se nezmínil i o třídění
dalších odpadů. V poslední době se velice často u kontejnerů na plasty, sklo a papír objevuje i
odpad, který tam nemá co dělat! Pochopím, když někdo nechá u kontejneru dejme tomu plastovou
nádobu, která se do otvoru pro vhazování odpadu nevejde a je nad jeho síly tuto nádobu rozbít na
menší kusy. Co ale nepochopím je to, když někdo pohodí u kontejnerů třeba staré rozbité křeslo!
Tím spíš, že to konkrétní křeslo nebylo evidentně hodně dlouho používané a určitě někde leželo bůh
ví jak dlouho. Právě na takovýto odpad se totiž 2x ročně pořadá svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu! ( mimochodem, příští svoz bude 30.4. ) A myslím, že nikomu nezabere
nějaký ten odpad na dvoře či ve stodole tolik místa, aby tam nevydržel pár měsíců. Buďme více
ohleduplní k prostředí, ve kterém žijeme. Ten nepořádek u kontejnerů je také vizitka naší obce a
také nás samých.
Ale abychom nepsali pouze negativa, v obci se dějí také pozitivní události. Na docela solidní
úrovni funguje Sdružení dobrovolných hasičů a také určitě TJ Sokol. Obec se snaží získávat dotace
a je v tom velice úspěšná. Snad to tak bude v této oblasti i letos dobré. Do finále se blíží také
výstavba inženýrských sítí na nových stavebních pozemcích. O tom všem si můžete přečíst na
dalších stránkách tohoto občasníku. A určitě by se těch pozitivních věcí našlo ještě víc. K tomu
pozitivnímu se budeme snažit přispět informacemi a pobavením i my s občasníkem. (a na to
negativní také nezapomeneme)
SK + JV
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Výstavba a rozvoj obce






13.1. se sešlo zastupitelstvo na pracovním jednání. Tomuto předcházelo výběrové
řízení na zhotovitele zasíťování stavebních pozemků. Nejvýhodnější nabídku
předložily Vodárny a kanalizace s.r.o. Karlovy Vary, které tedy vyhrály výběrové
řízení.
Dne 10.2. proběhlo první zasedání zastupitelstva v roce 2016. Starosta
seznámil členy zastupitelstva s možnými dotacemi o které můžeme žádat již v tomto
období. Jednalo se především o žádost na dotaci k opravě budovy Obecního úřadu,
dotaci k rekonstrukci sociálních zařízení na hřišti, dotaci na sbor dobrovolných
hasičů a dotaci na rekonstrukci vodárny. Zastupitelstvo pověřilo starostu podáním
uvedených žádostí. Dále zastupitelstvo schválilo zápis do obecní kroniky za rok
2015. Rovněž zastupitelé schválili smlouvu s panem Říhou k provádění stavebního a
odborného dozoru při zasíťování pozemků. Následně zastupitelstvo projednalo
výstavbu jednotných sloupků pro přípojky plynu k domům na parcelách, kdy každý
vlastník domu za tento sloupek zaplatí 8.000,-Kč.
Na pracovním zasedání v březnu informoval starosta zastupitele o podání
žádostí o dotace. Dále seznámil přítomné se stavem prací na zasíťování parcel a
uvedl, že z 16 parcel je již 9 prodaných a další 2 jsou zarezervované.
JV

Společenské a kulturní události


Na sobotu 13.2. byl naplánován další ročník masopustního průvodu. Bohužel, akci
jsme museli zrušit, protože se sešly pouze 4 masky. A to bylo opravdu málo.
JV

Životní jubilea
únor – Růžena Masáková (75 let)
březen – Anežka Jedličková (60 let)
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdraví,
štěstí, spokojenosti a mnoho dalších šťastných let.
UPOZORNĚNÍ
Léto se pomalinku blíží a s ním i letní radovánky. A k oblíbeným radovánkám patří
samozřejmě koupání v bazénech. A jelikož v Trpístech vlastní bazén již mnoho rodin a vodu do
těchto bazénů napouštíme převážně z veřejné vodovodní sítě, žádáme občany, aby napouštění dělali
s rozvahou. Objem bazénů je totiž ve většině případů vyšší než 10 m 3 a je potřeba si uvědomit, že
rezervoár ve vodárně není bezedný a pokud by se někdo pokusil napustit bazén najednou, mohlo by
se snadno stát, že ostatní obyvatele obce i sám sebe připraví na nějaký čas o pitnou vodu. Proto
žádáme spoluobčany, aby bazény napouštěli s ohledem na tuto skutečnost.
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Počasí v Trpístech
V minulém vydání občasníku jsem vás seznámil s tím, že v obci máme meteostanici. Je mi
jasné, že absolutní většinu lidí zajímá spíše jak bude, než jak bylo, ale to jak bude vám bohužel
nedokáže říct nikdo:-) Proto vám můžu poskytnout pouze údaje o tom, jak bylo.
Data od začátku roku 2016 do 20.4.2016:
teplota a vlhkost vzduchu
Nejvyšší teplota
Nejnižší teplota
Nejvyšší rosný bod
Nejnižší rosný bod
Nejvyšší zdánlivá teplota
Nejnižší zdánlivá teplota
Nejvyšší vlhkost
Nejnižší vlhkost
Nejvyšší denní teplotní rozsah
Nejnižší denní teplotní rozsah

22,4 °C
-15,7 °C
11,0 °C
-19,8 °C
21,6 °C
-19,6 °C
92 %
39 %
17,4 °C
1,7 °C

v 15:19 hod. dne 05 duben
v 1:05 hod. dne 23 leden
v 13:42 hod. dne 05 duben
v 1:10 hod. dne 23 leden
v 14:54 hod. dne 05 duben
v 1:09 hod. dne 23 leden
v 2:28 hod. dne 11 leden
v 14:20 hod. dne 18 březen
dne 23 leden
dne 17 únor

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

108,4 mm
9,4 mm
46,3 mm
9 dní
8 dní

dne 23 únor
v únoru
do 24 březen
do 14 leden

Vítr
Nejvyšší náraz větru
Nejvyšší průměrná rychlost větru
Nejvyšší denní proběh větru

9,6 m/s
6,1 m/s
261,6 km

v 11:40 hod. dne 28.01.2016
v 11:46 hod. dne 28.01.2016
dne 29.02.2016

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

SDH
V sobotu 23.1. se v hospůdce Na hřišti sešli naši hasiči k výroční schůzi. Po úmrtí Stanislava
Kazíka museli řešit otázku nového velitele jednotky, kterým se stal Josef Pavlas ml. Do výboru
SDH Trpísty byl místo pana Kazíka zvolen René Táborek.

SPORT
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V sobotu 20.2. se v myslivecké chatě Cihelna sešla Valná hromada TJ Sokol,z.s. Byli jsme
překvapeni vysokou účastí hned na úvodní oficiální část. Sešlo se celkem 34 členů TJ, tedy silně
nadpoloviční většina. Po zahájení sekretářem Josefem Pavlasem přednesl zprávu o činnosti
předseda Jaroslav Vrška, poté vystoupil hospodář Petr Braha, dále přednesl zprávu předseda revizní
komise Pavel Příhoda a na závěr vystoupil trenér Stanislav Kubašta ml. Poté následovala diskuse a
schválení usnesení. Po ukončení oficiální části následovala volná zábava s polévkou, guláškem a
poté tradiční diskotéka.
V únoru se výbor věnoval zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci k provedení
rekonstrukce sociálních zařízení v kabinách.
19.3. nastoupili sokolíci k přípravnému zápasu s Pernarcem. Po zimní přestávce předvedli
solidní výkon a to včetně nových posil a zvítězili 5:1. V prvním jarním soutěžním zápase podlehli
sokolíci týmu Kšice B. 3:4. Ve druhém porazili Dl.Újezd 1:0 a v dalším podlehli Halži 2:4.

JV+SK
Přepis obecní kroniky
ROK 1962
Rok postupné konsolidace obce. Život v obci byl klidnější, kolektivnější. Vznikala postupně
dobrá spolupráce všech občanů. Bývalí členové JZD velmi dobře srostli s kolektivem státního
statku, což se postupně projevovalo na hospodářských výsledcích, které měli vzestupný nárůst
zemědělské produkce. Řada pracovníků statku i ostatních občanů, kteří dosídlili naší obec postupně
odcházela na zasloužený odpočinek do důchodu a jejich odchod byl nahrazován mechanizací, která
se v zemědělství stále více začala prosazovat. Nebylo ani jiného východiska, neboť mladí lidé stále
hledali zaměstnání v jiných odvětvích.
V představitelích obce nebylo změn. Funkci předsedy MNV zastával Miloslav Kaprhál,
tajemníkem MNV byl uvolněný funkcionář Teodor Pašek, který do obce dojížděl ze Stříbra.
Ředitelkou obecní školy byla paní Božena Pechmanová, která dojížděla z Plzně. Jako učitelka
dojížděla z Pňovan Jana Rakovičová. Z těchto důvodů bylo možno umístit dětský útulek ve dvou
místnostech v národní škole, neb jiná možnost nebyla. Tato možnost splnila svůj účel, že mohly být
zaměstnány matky s dětmi, zejména v zemědělství. V tomto roce také vypověděl službu vodovod,
který byl instalován z Úterského potoka a byl vybudován v roce 1927 původním majitelem statku a
zámku. Jeho trasa vedla přes zámecký park a vodou byl zásobován celý zámek a statek včetně
koupacího bazénu. Obnova vodovodu byla značně náročná, neboť v obci nebylo pamětníka kudy
trasa vede a plány se nepodařilo nalézt. Byly provedeny výkopy v zámeckém parku, na základě
kterých se podařilo potrubí a jeho trasu určit. Avšak pro značný rozsah stromů a špatný přístup pro
mechanizaci, nebyl možno výkop rýhy po původní trase uskutečnit. Byla tedy zvolena trasa severně
podle zdi zámeckého parku až na okraj lesa pod statkem a dále bylo použito přirozené rokle v lese,
kde bylo potrubí volně položeno až do čerpací jímky a zahrnuto pouze hrabankou.
Další událost, která rozrušila občany se udála v měsíci červenci, kdy byl usmrcen pár koní v
prostoru „Dréžplac“. Došlo k tomu následovně: S koňmi jezdil Eda Vyhnalík, který měl v
uvedeném prostoru stát železné valy. Při zapřahání koní do valů byli tito náhle zasaženi elektrickým
proudem a na místě usmrceni. Eda Vyhnalík unikl smrti snad díky tomu, že měl obuty gumové
holínky. Proto bylo v tomto prostoru ihned přikročeno k odpojení vadné elektrické instalace a
elektrický proud byl pro potřebné práce na „Dréžplace“ přiváděn bezpečnostním kabelem.
ROK 1963
Jedna z největších akcí ku zvelebení obce byla zaměřena v tomto roce na úpravu sálu OB.
Občané právem volali po kulturním vyžití, avšak stávající sál, který byl již v roce 1950 rozšířen a
opraven neodpovídal dnešním nárokům a požadavkům. Za aktivní spolupráce MNV, místních
složek NF a občanů bylo přikročeno ke generální opravě a rozšíření sálu. Byl vybudován nový
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přístavek, vytrhána stará a zahnilá podlaha. Do sálu byly položeny parkety, provedena byla nová
malba, zřízena promítací kabina na film. Snad ke škodě byla skutečnost, že nebylo dobudováno
sociální zařízení, které v původním plánu bylo, avšak přesto bylo od něho na poslední chvíli
upuštěno. V takto nově upraveném sále, který voněl novotou a čistotou byla organizována první
taneční zábava. Premiéra v nově upraveném sále se plně vydařila. Sešlo se široké okolí účastníků v
tak hojném počtu, že se do sálu všichni nevešli. Tak se opět v tomto roce podařila jedna ze zdařilých
akcí, která bude nadále sloužit všem složkám NF i místním občanům. Sál OB je však využíván k
více účelům. Jsou zde konány veřejné schůze MNV, výroční schůze složek NF a je současně
využíván v době voleb do zastupitelských sborů jako volební místnost.
O tom, že naše obec má překrásné okolí svědčí vytrvalost zájemců, kteří po velkém úsilí
získali povolení k výstavbě rekreačních chat. Přesto, že katastr naší obce není zařazen do rekreační
oblasti, byla zde povolena úprava několika chat z vysídlených „Horských domků“. Byl to pan
Chodora z Plzně, pan Harmáček z Plzně a pan Zeman. Novou chatu pak postavil pan Blažek,
magistr z Bezdružic, pan Louda, Mašek, Švábek, kapt. letectva Pavelka a pan Karas z Vejprnic.
Na rozhraní katastrů Trpísty – Pernarec o Úterského potoka byl vybudován velký pionýrský
tábor, který zpočátku nesl název „Špachmanov“. Není však známo, jak k tomuto názvu došlo, ani se
nám toto nepodařilo zjistit. Tábor byl vybudován na rozloze 2 ha a slouží k letní rekreaci
tuzemských i zahraničních dětí, zejména z NDR.
V malé statistice se nám podařilo zachytit počet motocyklů v obci Trpísty a Sviňomazy.
Bylo jich celkem 40, různých typů – JAWA, ČZ, Ogar, Sachs, Pionýr. Převládaly motocykly ČZ a
JAWA.
ROK 1964
Letošní rok byl rokem, ve kterém nebyli opomenuti ani nejmenší občánci. Ve spolupráci s
NF v obci a všech občanů byl uspořádán dětský den. Akce byla velmi zdařilá a přinesla dětem
hodně radosti. Byla to první větší akce od roku 1945, která byla uspořádána ve prospěch dětí.
Dětský den se konal na sportovním hřišti, které bylo velmi málo využíváno. Na hřišti byly
organizovány různé hry pro nejmenší, ale i pro dospělejší děti. Po celý den bylo podáváno
občerstvení. Bylo až překvapující, kolik dětských tváří se objevilo při srazu na místní návsi, což
dokumentuje přiložený snímek, jehož autorem je s. Václav Šroubek. Na snímku je s. Slabá z
Dětského útulku a s. Pechmanová, řed. Národní školy.

Na závěr dětského dne předvedli členové Svazarmu z Plzně ukázky cvičených psů. Večer byl
uspořádán velký ohňostroj.
V tomto roce byly provedeny opět volby do zastupitelského sboru MNV. Na ustavující
schůzi Místního národního výboru byl zvolen:
Kaprhál Miloslav – předseda
Kessner Václav – tajemník
členové rady: Vlášek Ant. - předseda finanční komise
Kocourek Josef – předseda zemědělské komise
Kučera Bohumil – předseda kulturně-školské komise
Slabá Anna – předseda sociálně-zdravotní komise
Jedlička Jan – předseda komise pro veřejný pořádek
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Na počátku jednání nově zvoleného MNV byla projednána práce s mládeží. Členové MNV provedli
hovory s mládeží a za pomoci pracovníka z OV-ČSM byl v Trpístech založen Československý svaz
mládeže. Slibně začala i práce v OB, byly pravidelně promítány filmy. Tato aktivita mladých trvala
ke škodě všech jen do konce roku.
Pokračování příště.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Trpísty a EKO-SEPAR Nýřany
Sběr nebezpečného a objemového odpadu se koná: 30.4. 2016
Trpísty náves

9.45 - 10.30 hod.

Sviňomazy náves 9.00 -9.40 hod.

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

Něco málo pro zasmání
•

Chlapík v hospodě objedná panáky vodky. Když je dostane, všechny tři půldecové panáky
naleje do decové skleničky. „Jé, vy jste kouzelník?“ ptá se barman. „Ne. Česká obchodní
inspekce!“

•

Jdou dva ožralí po kolejích. „Ty vole, ty schody jsou nějaký divný.“ „Schody jsou dobrý, ale
zábradlí je nějak nízko.“

•

Psychiatr se ptá alkoholika: „Co pijete?“ „Ale pane doktore, já nejsem vybíravej. Nalejte co
máte.“

•

Přijde chlap domů a už od dveří volá :“Stará, obleč se, vyhrál jsem milion!“ „A co si mám
vzít na sebe?“ „To je jedno, hlavně už vypadni!“

•

Manželka nadává manželovi :“ Ty jsi takovej blbec, že kdyby byla olympiáda o největšího
blbce, tak skončíš druhej!“ Muž na to :“A když jsem teda takovej blbec, proč bych teda byl
až druhej?“ Paní odpoví :“No protože ty jsi takovej blbec, že by jsi to nevyhrál!“
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O zveřejnění tohoto letáku byl starosta požádán Ing. Stanislavem Polákem, vedoucím oddělení
zemědělství a lesnictví z Odboru životního prostředí z Krajského úřad Plzeňského kraje.
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MOBILNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO ODPADU – co lze a co nelze odevzdávat
Jako KOMUNÁLNÍ OBJEMNÝ ODPAD lze předat:
-

KUSY VYŘAZENÉHO NÁBYTKU
DŘEVO
KOBERCE, LINA
ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ např. hračky (plastové, dřevěné), a podobné odpady z domácností
SKLO – např. skleněné nádobí, porcelán
KERAMIKA - umyvadla, WC, dlaždičky
PLASTY - veškeré plastové výrobky
PAPÍR – kartony, noviny
KOVY – kovové odpady z domácností, nádobí, jízdní kola, žaluzie, hrnce, kovové hračky
STAVEBNÍ MATERIÁLY – KUSOVÉ – NE SYPKÉ např. cihly, sádrokartony, izolace, zbytky trubek
POLYSTYRÉN
OBALY BEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK prázdné kanystry, demižony, krabice s polystyrenovou vložkou
STARÉ OBLEČENÍ, OBUV
ELEKTRO-ZAŘÍZENÍ z domácností, kabely, dráty

Jako NEBEZPEČNÝ ODPAD lze předat:
JINÉ MOTOROVÉ A MAZACÍ OLEJE pouze v uzavřených nádobách – jinak nebudou převzaté!
BARVY, LEPIDLA OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY pouze v uzavřených nádobách – jinak nebudou převzaté!
ŘEDIDLA, ROZPOUŠTĚDLA - jen v dobře uzavřených nádobách!
OBALY ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI prázdné plechovky od barev, ředidel, laků apod.
FILTRAČNÍ MATERIÁLY - hadry a sorbenty znečištěné nebezpečnými látkami, olejové filtry - uložit do pytlů!
PNEUMATIKY – osobní, nákladní, duše, s diskem
OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY - z automobilů
NIKL-KADMIOVÉ AKUMULÁTORY - MONOČLÁNKY
LÉKY- staré či nepoužitelné
LEDNIČKY, MYČKY, PRAČKY, MRAZÁKY
- TELEVIZE, POČÍTAČE, MONITORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE - varné konvice, mikrovlnky, žehličky, vysavače, rádia atd.
ZÁŘIVKY A VÝBOJKY
DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
VEŠKERÉ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST - trubky, krytiny a jiné
HASÍCÍ PŘÍSTROJE !!!

stavební materiály

+

UPOZORNĚNÍ
Léto se pomalinku blíží a s ním i letní radovánky. A k oblíbeným radovánkám patří samozřejmě koupání v
bazénech. A jelikož v Trpístech vlastní bazén mnoho rodin a vodu do těchto bazénů napouštíme převážně z veřejné
vodovodní sítě, žádáme občany, aby napouštění dělali s rozvahou a postupně. Objem bazénů je totiž ve většině případů
vyšší než 10 m3 a je potřeba si uvědomit, že rezervoár ve vodárně není bezedný a pokud by se někdo pokusil napustit
bazén najednou, mohlo by se snadno stát, že ostatní obyvatele obce i sám sebe připraví na nějaký čas o pitnou vodu.
Proto žádáme spoluobčany, aby bazény napouštěli s ohledem na tuto skutečnost. Rekonstrukce vodárny se snad podaří
uskutečnit ještě letos.

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 20.04.2016. Vydání číslo 1 ročník XI.
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