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Pár slov úvodem
A jsme zde s prvním číslem občasníku v roce 2015. I když trochu později než bylo v
plánu. Jak vidno, ani jsme se nenadáli a je za námi první čtvrtletí tohoto roku. A my Vás
budeme opět pravidelně informovat o dění v obci.
Jedna malá otázečka. Víte, že vám občasník přináší zprávy o životě v obci již desátý
rok? Je to tak! První číslo jsme vydali 1.7.2006. Během této doby se tvář občasníku výrazně
změnila. Několik prvních čísel vyšlo pouze v černobílé verzi a hlavně se výrazně změnilo
složení „redaktorů“ občasníku. Na vydání prvního čísla se podílela Alena Brahová, Alena
Pavlasová, Petra Kuřinová a Stanislav Kubašta. Dnes jsem z původní čtveřice zůstal pouze
já a více než vydatně mi pomáhá Jarda Vrška. No pomáhá, on vlastně píše většinu
příspěvků, takže spíše pomáhám já jemu. Díky Jardo! Věříme, že alespoň někomu z vás,
našich čtenářů, přináší občasník informace, které jsou pro vás přínosné a třeba i užitečné.
Doufáme, že nám zachováte svoji přízeň a my se budeme i nadále snažit přinášet vám
informace o životě v obci alespoň v tom rozsahu jako do současné doby. Pro připomenutí
jak vypadalo první číslo, naleznete na dalších stránkách krátkou ukázku.
A nyní již k aktuálnímu dění v obci. V současné době nám komplikují pohyb po obci
hned dvě plánované akce a to rekonstrukce silnice na návsi a s ní související objízdná trasa
kolem bývalé školy a realizace III. etapy výstavby kanalizace při silnici na Kšice. Hlavně
provoz automobilů kolem bývalé školy velice narostl a komplikuje život občanům bydlícím
u této komunikace. Už bylo zaznamenáno i poškození komunikace a také jedno poškození
majetku soukromého vlastníka. Největší problém působí samozřejmě kamiony. Pro mně z
nepochopitelných důvodů není na žádném oficiálním webu sloužícím k informovanosti o
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uzavírkách silnic nebo jiným způsobem zveřejněna ta skutečnost, že komunikace přes obec
je uzavřena a objízdná trasa je vedena pouze po místní komunikaci, která určitě není stavěna
na tak velkou zátěž, jakou pro ní představují kamióny a která je navíc velice úzká. Starosta
již vznesl dotaz na SÚS, tak budeme doufat, že dojde k nápravě této situace.
SK + JV

Výstavba a rozvoj obce
•

•

•

Dne 14.1. se sešlo zastupitelstvo obce na svém prvním zasedání v roce 2015. Byly
projednány otázky III. etapy kanalizace, zasíťování stavebních parcel a výhled k žádosti o
dotaci na rekonstrukci vodárny. Dále starosta předložil rozpočtový výhled na leta 20162018.
Dne 11.2. schválilo zastupitelstvo několik důležitých věcí. Pověřilo starostu
uzavřením smlouvy o dočasném pronájmu komunikace v obci ze směru od Kšic, jako nutné
podmínky k provedení III.etapy kanalizace. Dále pověřilo starostu jednáním s EKO Separ
Nýřany k zajištění kontejneru na bioodpad, který musí podle novely zákona každá obec
zajistit v období od 1.4. do 31.10. Dále pověřilo starostu podáním žádosti o dotaci k
provedení rekonstrukce vodárny. Žádost o tuto dotaci byla podána v polovině dubna.
Zastupitelstvo dále schválilo zápis do obecní kroniky za rok 2014. Starosta informoval
zastupitelstvo o nabídce k umístění kontejneru na textil a obuv (zastupitelé doporučili tento
přijmout). Starosta již počátkem března podepsal s danou firmou smlouvu o umístění
kontejneru. Zatím však tato firma kontejner nepřivezla. Starosta dále informoval, že dne
18.2. má proběhnout jednání se zástupci Českých drah o možném odprodeji budovy nádraží
obci a dále informoval zastupitele o plánu žádat o stavební povolení k opravě budovy
obecního úřadu (střecha, okna, fasáda, vnitřní prostory) za předpokladu získání dotace.
V březnu seznámil starosta zastupitele s návrhem obce Cebiv připojit se k zajištění
kontejneru na bioodpad prostřednictvím soukromé společnosti. K tomuto byl starosta
pověřen zjistit bližší informace, aby bylo možno rozhodnout, zda přijmout toto řešení, nebo
zajistit tento odpad prostřednictvím Eko Separ Nýřany. Dále seznámil zastupitele se stavem
III. etapy kanalizace a se záměrem Správy silnic Stříbro na průběh opravy komunikace na
Erpužice a Únehle. Zde byl nejdůležitější fakt, že na nezbytnou dobu bude doprava ze směru
od Pernarce odkloněna do ulice kolem bývalé školy s vyústěním na komunikaci na Kšice. V
této souvislosti připomínáme, že na tuto přechodnou dobu došlo k dílčím změnám v jízdním
řádu autobusů.
JV

Společenské a kulturní události
V sobotu 21.2. se na hřišti sešli v
09.30 hodin účastníci masopustu. Oproti
roku 2015 přibyly masky, takže k vidění byl
ženich s nevěstou, smrťák, keltský druid,
motýl Emanuel s vílou Amálkou, lékařka se
zdravotní sestrou, několik lehkých děvčat,
zoombie, klaun a šašek. O hudební doprovod
se postarali Milan Šroubek s harmonikou a
Jaroslav Vrška s vozembouchem. V 10.00
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hodin vyrazil průvod z hřiště po obci. V každém domě nás uvítali a pohostili. Také se průvodu
podařilo zastavit několik vozidel, jejichž řidiči přispěli do společné kasy. Po skončení průvodu jsme
zasedli k občerstvení a zábavě v hospůdce na hřišti, kde zábava pokračovala do pozdních hodin.
JV

Další události
Dne 17.1. se v hospůdce na hřišti sešli naši dobrovolní hasiči ke své každoroční výroční
schůzi. Projednali důležité otázky fungování a likvidace požárů. Do jednotky byly přijati nový
členové a to René Táborek a Jaroslav Šimek ml. Byl zvolen výbor SDH Trpísty a to ve složení : Jiří
Dvořák – starosta, Stanislav Kazík – velitel zásahové jednotky, Josef Pavlas ml. – hospodář,
Stanislav Kubašta ml. – člen výboru, Josef Pavlas st. – jednatel. Zásahová jednotka SDH Trpísty
bude fungovat ve složení : Stanislav Kazík – velitel, Jaroslav Šimek ml. – velitel družstva, Jiří
Dvořák, Karel Holeva – strojníci, Josef Pavlas st., Stanislav Kubašta ml., Petr Kocourek, Jaroslav
Kubašta ml., Stanislav Čechák ml., Josef Pavlas ml., René Táborek – členové. Poté se již naši hasiči
věnovali kvalitnímu gulášku, který připravil Roman Šedivý.

Životní jubilea
leden – Milan Kuvík (65 let)
únor – Irena Vlášková (65 let)
březen – Josef Kocourek (80 let)
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho dalších
šťastných let.
Plánované akce na rok 2015:
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 !!!

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Trpísty a
EKO-SEPAR Nýřany

Sběr nebezpečného a objemového odpadu
se koná: 25.4.2015
Sviňomazy náves 10.30 -10.55
Trpísty náves 11.05 - 11.50
Odpad se bude odevzdávat přímo na přistavená vozidla !!!!
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SPORT

V sobotu 28.2. se v myslivecké chatě Cihelna sešla valná hromada TJ Sokol Trpísty. Jednání
zahájil jednatel TJ Josef Pavlas st. Poté následovala zpráva předsedy o činnosti ( přednesl předseda
Jaroslav Vrška), zpráva hospodáře (předenesl hospodář Petr Braha), zpráva revizní komise (přednesl
Pavel Příhoda), zpráva vedoucího mužstva (přednesl vedoucí mužstva Jaroslav Příhoda). Po
zprávách následovala diskuse, jejímž hlavním bodem bylo zvýšení členských příspěvků. Valná
hromada odhlasoval variantu, která zvýšila členský příspěvek na 200,-Kč a pro důchodce na 100,Kč. Součástí valné hromady byla rovněž oslava 50-ti let trvání TJ Sokol Trpísty. Jako upomínku na
toto výročí obdržel každý člen TJ přívěsek na klíče s logem klubu a záznamem o výročí. Další
přívěsky pak budou k prodeji na hřišti. Předseda rovněž poděkoval Františku Předotovi a Stanislavu
Kubaštovi st. za pomoc při zavlažování hřiště v létě roku 2014 a každému z nich předal dárkový
poukaz na odběr zboží v hospůdce na hřišti. Po skončení oficiální části začala v 18.20 hodin
diskotéka k tanci a poslechu v podání Richarda Nedvěda.
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. Také v následujících utkáních sokolíci zvítězili, když porazili doma tým z
Kladrub 5:3 a v Částkově zvítězili 4:3.

JV
Přepis obecní kroniky
ROK 1951
Jelikož bylo v obci jednotné zemědělské družstvo III tipu, byl také dobytek sveden do
společné stáje, ale protože nebyla v obci žádná velká stáj byl sveden do tří větších hospodářství ale
brzy se ukázalo ze tento stav jest nevyhovující neb bylo třeba mnoho pracovníků k obsluze dobytka
a také s dovozem krmiv byly potíže a proto bylo rozhodnuto upraviti společné ustájení ve stodole s.
Suchardy Jaroslava v čp 15. U této stodoly bylo málo místa a proto byla vzata do tohoto plánu ještě
zahrada Bernhauta Bedřicha z čp. 17, Houšky Františka z čp. 20 a Suchardy Jaroslava z čp. 15.
Náhradou za tyto zahrady jim byl vyměřen jiný pozemek a to nad obecním hřištěm při silnici k
Lomničce směrem k nádraží. Úpravy stodoly se zůčastnili všichni občané a vydatnou pomocí
vojska byla upravena stáj pro ustájení dojnic které byly do této stáje převedeny. Mladý dobytek byl
pak ustájen u s. Kasala Antonína v čp 11. kde též byly i prasnice. Odměňování družstevníků bylo
stanoveno na jednotky a to tak, že bylo stanoveno množství vykonané práce na jednu jednotku.
Jednotka byla stanovena v penězích a naturálních požitcích. Polovina peněžní hodnoty jednotky
byla vyplácena zálohově každý měsíc dle odpracovaných jednotek a zbytek byl upraven dle
dosažených výsledků v kalendářním roce a vyplacen jako doplatek na odpracované jednotky.
Hlavní funkcionáři JZD měli stanoven určitý počet jednotek za svoji funkci by nebyl poškozen při
výkonu své funkce. Každý družstevník měl vyměřenu záhumenku na které si mohl pěstovati to co
pro své hospodářství a domácnost potřeboval a v chlévě měl povoleno míti jen jednu dojnici a jedno
tele a jináč mohl si držeti domácí kur a brav (pozn. ve starší češtině hromadné označení pro drobný
domácí dobytek – kozy, ovce a vepře).
V místním národním výboru bylo usneseno poříditi v obci místní rozhlas který by pomáhal
při práci JZD a byl zároveň pomocníkem MNV ve vyhlašování důležitých zpráv a usnesení. Tento
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počin byl přijat občany s uspokojením a místní rozhlas byl ještě téhož roku dán do provozu. Ještě
jednou věcí byla obohacena naše obec a to tím, že bylo zřízeno stálé kino Osvětové besedy. Za
pomoci okresního osvětového inspektora s. Miroslava Jandy a za finančního přispění všech občanů
byl zakoupen promítací zvukový aparát značky „Olma 16“ od národního výboru Úterý kde bylo
stálé kino zrušeno. Do kursu promítačů úzkého filmu byl vyslán správce osvětové besedy s. Emil
Čampula, členové Ochrimek Pavel a Nejedlý Bohumil. Jako zahajovací představení byl promítán
film „Zítra se bude tančit všude“. Těmito dvěma činy MNV byl obohacen kulturní život v obci. Za
pomoci členů posádky bylo nacvičeno divadelní představení od Kvapila „Oblaka“ které bylo hráno
dvakrát doma a pak bylo zajížděno do Ulic a Krsů kde byla toto hra předvedena s velkým
úspěchem.
ROK 1952
Od 1 ledna byla zrušena národní správa na statku a byl to státní statek. Správcem na statku
zůstal dále pan František Mašín. V únoru vypukl ve statku požár od skratu elektrického vedení a
sice nad kravínem kde bylo uskladněno asi 3 vagony sena, které padlo za oběť tomuto živlu, stáje
zůstali neporušeny a to díky brzkému zásahu hasičů a posádky vojska která velmi obětavě zasáhla.
V březnu překvapila všechny zpráva, že zemřel Josef V. Stalin, muž který vedl ruský národ k
vítězství proti fašizmu a jenž se zasloužil o osvobození naší vlasti. V naší obci byla konána pietní
vzpomínka na zemřelého na které promluvil o významu tohoto muže s. Čampula. Ještě nebylo této
ztráty zapomenuto, když byla vyhlášena druhá zpráva, že zemřel náš prvý dělnický president
soudruh Klement Gottwald, při této zvěsti snad nebylo občana který by byl upřímně neželel jeho
odchodu. O něm jako o bojovníku za práva dělnické třídy promluvil s. Čampula na pietní
vzpomínce konané za zemřelého.
Navzdory všem předcházejícím událostem se život v obci nezastavil a práce pokračovala. V
JZD byly volby a za předsedu byl zvolen s. Sláma Alois. Na místním národním výboru probíhali
přípravy na celostátní volby které se konaly v květnu 1953. V září byla na národní školu dána jako
ředitelka s. Rosenbaumová Marie a druhá s. Jonášová. Obě učitelky si získali hned spočátku lásku
svých svěřenců a vážili si jich i občané.
(pozn: Při dopisování záznamů do této kroniky došlo evidentně k záměně ročníků. Stalin i Gottwald
zemřeli v roce 1953.)
ROK 1953
Místní národní výbor měl mnoho práce s přípravou voleb, sestavením kandidátky a
přípravou akčního plánu pro nově zvolené členy místního národního výboru. Volby v květnu byly
provedeny manifestačně a byly zvoleni všichni kandidáti tak jak byly navrženi na schůzi národní
fronty. Do čela místního národního výboru byla jako předsedkyně zvolena s. Kučerová Marie. Do
vínku novému národnímu výboru byl dán akční plán v němž bylo dáno za úkol zveřejniti dvě
studny a sice jednu na návsi a druhou u čísla 21. dále pak provésti přístavbu školy kde bylo nutno
vyřešiti kabinet a kancelář pro ředitele školy což mělo býti v prvním patře, v přízemí pak měl býti
malý kout jako spíž a jídelna pro děti mateřské školy. Nový národní výbor se ujal těchto plánů a
provedl zveřejnění obou studní. Na přístavbě školy bylo započato svépomocí a brigádníky ze
Stříbra. Ve třídách školy byly podlahy hodně prošlapány a samý suk a proto bylo přikročeno k jejich
vyrovnání a to tak, že byla na ně nejdříve položena podlaha z desek měkké hobry a na tuto pak
desky z tlačeného papiru tak zvaných sololitových.
V zámku jehož prostory nebyly dosud využity byla otevřena internátní učňovská škola
zemědělská jejímž ředitelem byl s. Zeman a učitelem s. Baloun. Na státním statku byl správcem s.
Kučera Václav a šafář Christl Josef starší. V jednotném zemědělském družstvu nebylo v tomto roce
podstatných změn.
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ROK 1954
Na počátku roku byla výroční schůze JZD na níž byl za předsedu opět zvolen s. Mandák
Václav. Několik členů vystoupilo a hospodařilo opět samostatně. Vystouplým byly přiděleny
okrajové polnosti by nebyl porušen souvislý tvar polních honů a zůstali vcelku na kterých bylo
možno lépe využíti se rozšiřující mechanizace. V dílně u s. Kessnera Václava byla zřízena strojně
traktorová stanice.
V září přišla na národní školu nová ředitelka s. Pechmanová Božena, tato převzala veřejnou
knihovnu a zapojila se do dění v obci.
V zámku byla zrušena zemědělská učňovská škola a byla zřízena dělnická přípravná škola
na vysoké školy. Dva žáci této školy uzavřeli v Trpístech sňatek.
Přístavba školy byla dokončena a předána do užívání. Jelikož bylo v obci hodně dětí do 6.
let byl v obci zřízen žňový útulek kde byly děti zaměstnaných rodičů po celý den. Jelikož bylo třeba
dohledu na tyto děti i po žních byl tento žňový útulek změněn na celoroční provoz a později na
mateřskou školu.
Místní národní výbor měl hodně práce na úseku zemědělském jelikož v obci byly tři
zemědělské sektory a to JZD, soukromě hospodařící a státní statek. Tato roztříštěnost se projevovala
i v kulturním životě obce. V JZD byla započata stavba drůbežárny na pozemku za čp 84. V bývalé
staré škole bylo zřízeno skladiště JZD.
Pokračování příště.

Něco málo pro zasmání
•

Dvě blondýny jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po třech hodinách hledání se jedna zeptá
té druhé :“Tak co?“ „Ále, nikde nic.“ „Tak víš co? Vezmem teda jeden bez ozdob.“

•

Povídá jedna blondýnka druhé :“ Mám pro Tebe dárek. Hodinky.“ Druhá blondýnka :“Jéé,
děkuju. A jdou?“ První :“ Ne, musíš je nosit!“

•

Přijde chlapík do hospody a pije jednu minerálku za druhou. „To máte takovou žízeň?“ ptá
se číšník. „Ani ne,“ přiznává chlapík, „ale pohádal jsem se doma s manželkou a teď piju na
zlost.“ „To chápu, ale vodu?“ „A co mám dělat, když jsem abstinent?“

•

Říká jeden chlapeček druhému :„Právě jsem u rodičů pod postelí našel masky, biče a pouta.
Pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsou to superhrdinové!“.

•

Říká jeden policajt druhému : „Ty, byl jsi už někdy na Štrbském plese?“. „Né, já chodím jen
na hasičský a na náš.“
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

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.

svoz 1x
měsíčně
poslední
úterý v
měsíci

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.

Vzpomínka na 1. vydání občasníku

vydání 1

ročník 1

POZOR!!! Toto není leták.To jen i v naší obci se našlo pár „bláznů“,kteří se rozhodli Vás
občas obšťastnit tímto občasníkem.Možná i Vy se chcete dozvídat novinky a noviny o naší vísce a
právě pro Vás jsou tyto stránky určeny.(Zvláště doporučujeme bulvární rubriku KDO,S KÝM,KDE
a ZA KOLIK)
Jen doufáme,že nadšení naší „redakce“ potrvá a občasníkem Vás obšťastníme alespoň
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několikrát do roka.Pokud i Vy budete mít potřebu prostřednictvím našeho plátku něco
sdělit,nebo dokonce pravidelně sdělovat,rádi Vás mezi sebe přivítáme.
Zdraví Vás Standa K,Petra K,Alena B. ,Alena P.

KDO,S KÝM,KDE a ZA KOLIK???
Jarní cesta na Sviňomazský Hrádek
Tak se už nebudou ptát Ti, kteří se ke Sviňomazskému
Hrádku 30.4.2006 vydali. A nebylo jich málo. Přesně 30 nás
vyrazilo na pohodovou nedělní procházku. Podél Úterského
potoka jsme se vydali k místu, kde se stéká s potokem
Kozolupským. Překonali jsme rozvodněný potok a vystoupali
dále po !svážnici! do lesa. Místo, kde dříve hrádek stával,a
dnes je ještě viditelný val, bylo neoznačené a leckterý poutník
neznalí těchto končin by ho mohl minout. Proto jsme tam pro
ty, kteří půjdou na hrádek po nás, dali malou cedulku. Po
krátkém odpočinku na krásném klidném místě šli přes
Sviňomazy domů do Trpíst, kde na nás čekalo stavění Májky a táborák. (Více se o Hrádku dozvíte
v rubrice Kaleidoskop zajímavostí)

SPORT:
•

Na začátku června byl ukončen další ročník soutěže v kopané.Fotbalisté Sokola
Trpísty se umístili,stejně jako po podzimní části soutěže,na pátém místě.

•

A jak je již zvykem,koná se vždy,a nejinak tomu bylo i letos, po skončení fotbalové
sezony takzvaná dokopná kde se hráči a fanoušci kopané společně baví u dobrého
jídla a pití.

(Toto je jen krátky „výcuc“ z prvního čísla občasníku. Všechny občasníky je možné si prohlédnout
na www.trpisty.cz)

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 22.4.2015. Vydání číslo 1 ročník X.
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