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OÚ Trpísty
Trpísty 18, 349 01 Stříbro
Telefon : 374696134, fax:374696134
e-mail : trpisty@wo.cz
IČO
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Obecní web:www.trpisty.cz

Úřední hodiny OÚ
Po 15.00 – 18.00
St 8.00 – 9.00 16.00 – 18.00
bankovní spojení
ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem
Druhé čtvrtletí roku 2016 skončilo. První pololetí tohoto roku bylo charakteristické
především pozvolným koncem zimy a nástupem léta. Po chladných dnech přišlo i několik
tropických dnů. V porovnání s rokem 2015 však nevídaně pršelo. A to zejména koncem června.
Konkrétně 25.6. ve 21 hodin začalo pršet a do půlnoci napršelo 91,7 mm vody, což je pro lepší
představu cca 9 kropáčů na 1 m²!!! Po půlnoci napršelo dalších 3,3 mm, takže během jediné noci
spadlo 95 mm srážek. Další informace o počasí najdete, tak jako minule, na jiném místě občasníku.
Určitě jste si všimli, že na stavebních parcelách pod hřištěm se již pilně staví nové domy.
Všechny parcely jsou již prodány(kromě dvou, u kterých se čeká pouze na podepsání kupní
smlouvy). Bylo dokončeno budování kanalizace a rozvodů plynu a parcely jsou tedy již zasíťované.
Pravda, zbývá ještě propojit nově vybudované rozvody plynu na stávající rozvod po obci, ale to je
již záležitost RWE. Na konci léta začne rekonstrukce budovy obecního úřadu, na kterou obec
získala dotace. Bude nová střecha i nová okna a dveře a samozřejmě také fasáda.
A jelikož je červenec, čeká nás samozřejmě pouť. Letošní program je skoro stejný jako
loňský. Samozřejmostí je pouťový turnaj v kopané. Letos za účasti týmů Trpísty, Křelovice,
Hunčice a Velhartice. Letos však neuvidíme ohňovou show. Zato se po pauze opět můžeme podívat
do trpístského zámku, který bude pro veřejnost otevřen v sobotu od 11.00 do 16.00 hodin. (viz.
plakát na str.5)
SK + JV

Výstavba a rozvoj obce


Na chůzi zastupitelstva dne 13.4. byl schválen závěrečný účet obce a dále bylo
schváleno podání žádosti na kraj o dotaci na zakoupení budovy nádraží v Trpístech.
Dále byl schválen návrh na změnu sloupků na parcelách, kdy tyto budou duální, tedy
jeden sloupek zároveň na elektřinu i plyn. S tím souvisí změna výše poplatku
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majitelů parcel a to na 14.000,-Kč.
V květnu a červnu se činnost zastupitelstva týkala zejména stavu žádostí o
dotace. Z podaných žádostí byla schválena dotace na opravu budovy obecního úřadu,
dotace na opravu kabin na hřišti a část dotace na rekonstrukci vodárny.
JV

Společenské a kulturní události




V sobotu 30.4. přišel opět čas pálení čarodějnic. Celý den krásně svítilo sluníčko.
Fotbalisté vyjeli k zápasu do Zadnícho Chodova a proto se májka stavěla až po jejich
návratu, tedy kolem 20-té hodiny. Ale již od 18-té hodiny hořel menší ohýnek, na
kterém si dříve příchozí účastníci májky opekli buřtíky. Hlavní oheň tedy zaplál až
po postavení májky a začala zábava. Někteří u májky, starší v hospůdce, protože
začal foukat docela silný vítr a začalo se pomalu ochlazovat. Ovšem kladem bylo, že
asi tak po 4 letech na májku vůbec nepršelo. Takže skalní vydrželi u ohně až do rána.
V sobotu 28.5. proběhnul další ročník Dětského dne. Letos se odehrál na
hřišti. Počasí bylo více než přející a účast dětí zřejmě zatím rekordní. Pořadatelé
připravili celou škálu disciplín, kde se děti vydováděly a samozřejmě obdržely také
sladké odměny. Hlavní zásluhu na této opět úsoěšné akci měly Renata Táborková,
Dominika Táborková, Petra Kubasiaková, Alena Brahová, Josef Pavlas ml.. Ale
poděkování zaslouží i všichni ostatní, kteří ke zdaru akce přispěli přiložením ruky v
den konání.
JV

Životní jubilea
duben – Rostislav Ryp (60 let)
červen – Eliška Nejdlová (65 let)
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdraví,
štěstí, spokojenosti a mnoho dalších šťastných let.

Počasí v Trpístech
Data od začátku roku 2016 do 4.7.2016:
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

31,1 °C
-15,7 °C
19,8 °C
-19,8 °C
32,9 °C
-19,6 °C
-17,8 °C
31,6 °C
16,5 °C

v 15:12 hod. dne 11 července
v 1:05 hod. dne 23 leden
v 10:14 hod. dne 25 červen
v 1:10 hod. dne 23 leden
v 10:14 hod. dne 25 červen
v 1:09 hod. dne 23 leden
v 1:34 hod. dne 22 leden
v 13:15 hod. dne 25 červen
dne 25 červen
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Nejnižší teplotní maximum
-8,7 °C
Nejvyšší vlhkost
94 %
Nejnižší vlhkost
28 %
Nejvyšší denní teplotní rozsah
20,0 °C
Nejnižší denní teplotní rozsah
1,7 °C
Srážky
Nejvyšší hodinové srážky
60,2 mm
Nejvyšší denní srážky
91,7 mm
Nejvyšší měsíční srážky
113,8 mm
Nejdelší suché období
9 dní
Nejdelší mokré období
8 dní
Vítr
Nejvyšší náraz větru
10,1 m/s
Nejvyšší prům. rychlost větru
6,6 m/s
Nejvyšší denní proběh větru
261,6 km
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře
Nejnižší tlak vzduchu (SL)
987,0 hPa
Nejvyšší tlak vzduchu (SL)
1034,0 hPa

dne 22 leden
v 6:52 hod. dne 04 červen
v 15:49 hod. dne 22 květen
dne 22 květen
dne 17 únor
v 22:00 hod. dne 25 červen
dne 25 červen
v červen
do 24 březen
do 14 leden
v 19:42 hod. dne 03 květen
v 19:44 hod. dne 03 květen
dne 29 únor
v 3:32 hod. dne 14 únor
v 23:39 hod. dne 23 leden

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

SPORT

V neděli 3.4. začala jarní část soutěže. Naši hráči vyjeli k prvnímu zápasu do Kšic. Ačkoliv
skoro celý zápas vedli před koncem nevydrželi a prohráli 4:3. Ovšem již v neděli 10.4. nás potěšili
vítězstvím nad Dlouhým Újezdem B a to 1:0. K dalšímu zápasu vyjeli sokolíci v sobotu 16.4. do
Halže, kde prohráli 4:2. Ovšem v neděli 24.4. nás naši fotbalisté příjemně překvapili, když porazili
doma Brod vysoko 9:0. A hned v sobotu 30.4. před májkou vyjeli do Zadního Chodova, kde
zvítězili 4:2. Ovšem další týden v neděli 8.5. přišla sprcha, když naši prohráli doma s Lesnou 7:4. V
neděli 15.5. vyjeli sokolíci do Stříbra na zápas s Baníkem Stříbro B. Zde, ovšem podle očekávání,
prohráli 5:1. V neděli 22.5. hráli naši fotbalisté doma s mužstvem Planá B. Po vcelku pěkném
úvodu nakonec prohráli (ve slepené sestavě – zranění, červené karty) 5:2. V neděli 5.6. nastoupili
naši doma proti Konstantinovým Lázním. Krátce po úvodu jsme již vedli 2:0. Ovšem v rozhádaném
a nervozním zápase nakonec soupeř vyrovnal a naši zvítězili 3:2 na pokutové kopy. Při zápase došlo
ke zranění Jakuba Wintrleho, pro kterého musela přijet sanitka rychlé záchranné služby a odvezla
jej do nemocnice ve Stodě. Další zápas v Třemešném byl přeložen na sobotu 11.6. Naši vyjeli v
silně slepené sestavě a nakonec prohráli 5:1. Také poslední zápas v sobotu 18.6. s týmem Kladrub
nevyšel a sokolíci prohráli 7:2. Tím jsme po sezoně 2015-2016 skončili v tabulce na 7.místě. Ale i
to můžeme považovat za úspěch a být spokojeni.
18.6. po posledním zápase proběhla tradiční dokopná. Všichni se pobavili, pojedli, popili a
můžeme se těšit na ročník 2016-2017, tedy jeho podzimní část.

JV+SK
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Přepis obecní kroniky
ROK 1965
Naše obec má v letošním roce jubileum. V květnu to bude dvacáté výročí dosídlení obce
občany české národnosti, kteří se na výzvu vlády rozhodli budovat naše krásné pohraničí. V
předchozích kapitolách je alespoň stručně popsán celkový vývoj politické a ekonomické změny,
která za uplynulých dvacet let značně změnila tvář celé obce ve prospěch budování socialistické
společnosti. S úctou vzpomínáme těch občanů, kteří započaté dílo nemohli dokončit. Úmrtím jich
za dvacet let z našich řad ubylo 14. V tomto období se ale hlásí ke slovu naše mladá generace.
Mnozí z této generace se narodili v Trpístech. Po krátkých úvahách obnovili téměř opuštěné
sportovní hřiště. Začala organizovaná činnost TJ-SOKOL, oddíl kopaná. Do této činnosti se zapojila
převážná většina mládeže.
Dobrou pohodu v obci rozrušila zpráva, že má být zrušena prodejna masa a uzenin, která je
jako součást pohostinství. Místní národní výbor a MO-KSČ reagovali na tuto zprávu svoláním
veřejné schůze. Tato schůze se lišila od ostatních velkou rušností a živou diskuzí. V diskuzi byly
velmi správné připomínky občanů. Omezení nákupu zaměstnaných žen a to převážně v zemědělství,
kde nelze upravit pracovní dobu podle pojízdné prodejny, která měla nahradit stabilní prodejnu
masa a uzenin. Prostě bohatá a věcná diskuze občanů zvítězila a prodejna masa a uzenin zůstala
nadále a slouží ke spokojenosti všem občanům. Dále se na této schůzi jednalo o nedostatku pitné
vody v celé obci. Tento závažný nedostatek nebyl doveden do konečné fáze, není známo z jakých
důvodů. Skutečnost je však taková, že vodní zdroj v budoucnu bude nutno v místní obci řešit. V
tomto roce také došlo k odstřelu komína v bývalé cihelně. Sám, jako pisatel kroniky se domnívám,
že likvidace této cihelny, byla značnou národohospodářskou škodou. Podle některých starousedlíků
byla v této cihelně nejkvalitnější cihlářská hlína v západních Čechách.
Na počátku roku také došlo k reorganizaci hospodářského střediska státního statku.
Reorganizace se týkala farem Trpísty a Sviňomazy. Tyto dvě farmy byly začleněny do nového
hospodářského střediska ve Kšicích. Byla to první větší změna v reorganizaci po pěti letech. Před
tím obě farmy patřily do HS Erpužice. Vedoucím HS ve Kšicích byl jmenován soudruh F. Slabý, v
Erpužicích s. J. Bouda, oba občané z Trpíst.
ROK 1966
Budování obce a zlepšení životního prostředí bylo dalším úkolem letošního roku. Nejdříve
bylo přikročeno k celé rekonstrukci elektrického zařízení, které bylo zastaralé v celé obci. Nejprve
byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a postupně pak vnitřní rekonstrukce ve všech
domech a provozních budovách v celé obci. Elektrifikace byla provedena až do Horských domků,
které jsou součástí obce a do objektu bývalé cihelny, kde se až do této doby svítilo lampami. Také v
tomto roce byla provedena rekonstrukce budovy poštovního úřadu, včetně venkovní fasády. Novou
fasádu také obdržela budova pohostinství. K úpravě svých domů se přidali i ostatní občané, takže
celá obec postupně začala měnit svojí podobu. Vlivem přírustku obyvatel se rozšířila i autobusová
doprava, neboť stávající dvoutřídní národní škola kapacitou nestačila na počet žáků, kteří jezdili
stále ve větším počtu do školy ve Stříbře. Zvýšil se i počet dojíždějících občanů do zaměstnání
mimo obec. Úspěšně pokračovali v započatém díle i člené TJ-Sokol, kteří již pravidelně zaujmuli
místo v okresní soutěži v kopané.
Tak jak přibývalo mladé generace v obci, stárla ostatní zařízení. V tomto roce bylo tedy
přistoupeno k rekonstrukci elektrické instalace. Staré dřevěné elektrické sloupy byly nahrazeny
betonovými, nástřešáky ze střech demontovány a na všech budovách v obci bylo vyměněno celé
elekrické zařízení včetně vnitřních instalací. V Horských domcích až do tohoto roku bylo svíceno
lampami a teprve v letošním roce byla zřízena i pro tyto domky elektrika za pomoci MNV, který
požádal armádu, která má v blízkosti Horských domků vybudován vodojem a z tohoto ojektu byly
napojeny. Elektrické vedení bylo zavedeno i do bývalé cihelny, když před tím bylo v padesátých
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letech ne zrovna rozumně zrušeno. V domku v cihelně dosud bydlí p. Šrédlová. Také se dočkala po
dlouhých letech fasády a rekonstrukce budova pošty, která až dosud v čele návsi oplývala otlučenou
omýtkou. Postupně začaly dostávat novou tvář i rodinné domy. Letošního roku byl rovněž upraven
domek p. Čampuly.
Pokračování příště.

TJ SOKOL TRPÍSTY A OBEC TRPÍSTY
Vás srdečně zvou na tradiční
„ SVATOMARKÉTSKOU POUŤ „
v areálu fotbalového hřiště v Trpístech
Program :
Sobota 16. července 2016
09.00-16.00 pouťový fotbalový turnaj
11.00-16.00 pro veřejnost zpřístupněn zámek v Trpístech
16.00-19.00 Heligonky Aleše Rusnáka
20.30-????
pouťová zábava (skupina KLUBÍČKO)
Neděle 17. července 2016
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.

Něco málo pro zasmání

•

„Pepíčku, řekni nám, kdy se píše čárka?“ „Prosím, čárka se píše, když vrchní donese nové
pivo!“
Střílí Angličan, Němec a Čech z luku. Angličan střelí, trefí střed a říká :“I am Robin Hood.“
Němec střelí, trefí šíp Anglána a říká :“I am Vilem Tell.“ Střelí Čech, trefí jednoho do oka a
říká :“I am sorry.“

•

Víte jaký je rozdíl mezi nemocnicí v minulosti a nyní? V minulosti byla na kraji města a

•
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nyní je na pokraji krachu.
•

Hlášky o Chucku Norrisovi :

•

Nemusí mít se ženou sex. Jeho nebezpečný pohled ve znělce na orgasmus stačí.

•

Chuck Norris jednou snědl celou krabici pilulek na spaní. Způsobily, že mrknul.

•

Chuck Norris se sekerou jednou navštívil obrovské plochy saharských lesů.

Inzerce
Prodám velmi levně pokojovou televizní antenu. K doptání u autorů občasníku.

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 12.07.2016. Vydání číslo 2 ročník XI.
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