DÍL 1.

KRONIKA
OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE
(DUPLIKÁT)

Úvod:
Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo
rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla
vedena.
Zárukou jejího dobrého vedení je osobní dohled předsedy a tajemníka
MNV Trstěnice nad prací a veškerou ostatní činností kronikáře související
s vedením kroniky.
Při radě MNV je ustaven kronikářský aktiv, který se spolu s kronikářem
podílí na vedení kroniky, pečuje o obsahovou správnost zápisů, dbá na jejich
včasné provádění a zabývá se shromažďováním podkladů pro zápisy do kroniky.
Kronika je zakládána v roce 1985 při příležitosti 40. výročí osvobození
Československé socialistické republiky Sovětskou armádou.

Životopis kronikáře
Kronikářem MNV byl usnesením rady MNV Trstěnice ze dne 7. ledna
1985 jmenován Josef Rotbauer mladší.
Narodil se 1.června 1955 v Mariánských Lázních. Pochází z dělnické
rodiny. Do roku 1980 bydlel trvale v obci spolu s rodiči v domě číslo 91 odkud
se odstěhoval do okresního města Chebu v souvislosti se změnou zaměstnání.
Základní školu absolvoval v Trstěnicích, Drmoulu a Mariánských
Lázních. Po jejím ukončení studoval do roku 1974 střední průmyslovou školu
v Plzni.
V současné době pracuje na Okresní vojenské správě v Chebu ve
služebním poměru vojáka z povolání.
Během trvalého pobytu v obci Trstěnice byl členem Socialistického svazu
mládeže a Svazarmu, od roku 1982 je členem Komunistické strany
Československa.
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Popis obce:
Trstěnice jsou významným zemědělským centrem, ve kterém má své sídlo
Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj. Obec leží vzdušnou čarou 4 kilometry
jihozápadně od Mariánských Lázní, 550 metrů nad mořem, v rovinatém terénu.
Patří do okresu Cheb, kraj Západočeský s krajským městem Plzeň. Obec
leží na hlavní silnici E 21 spojující města Cheb a Plzeň.
Na katastru obce jsou tři větší rybníky – Senný 13 ha, Zaječí 11 ha
a Kravský 14 ha. Původní močálovitý terén s rákosím a třtinou dal obci jméno.
První zmínka o obci z roku 1367, že podací právo ke zdejšímu kostelu má
český král, a i zasvěcení kostela Svatému Vítu, to vše ukazuje na český původ
obce. Farnost Trstěnice spadala pod klášter Teplá. Celou farnost tvořilo území
obcí Malá a Velká Hleďsebe, Panský Vrch, Drmoul, Horní Ves, Skelná a
Tachovská Huť a Tři Sekery.
Za válek vesnice trpěla průchody vojsk, protože ležela na staré císařské
silnici. S vojsky pak souvisely četné epidemie a požáry, které vesnici
postihovaly.
Domy a dvory stály původně ve dvou řadách proti sobě a na rozlehlé
návsi byl kostel, hřbitov, zájezdní hostinec, Josefská sypka, škola (dům č.p. 11
z roku 1896) a rybník. K obci patřila dvě polesí – mnišský Les a polesí
Rosekranz za Kravským rybníkem.
V roce 1788 měla obec 69 domů, v roce 1884 85 domů a 513 obyvatel,
v roce 1985 pak 84 domů a 501 obyvatel.
Památkou obce je farní kostel Svatého Víta, jehož původní část – sakristie
– se odhaduje na počátek 13. století. Roku 1660, 1677 a 1776 byl kostel
upravován až do dnešní podoby – pozdní baroko s rokokovým zařízením.
Roku 1877 u lesa Rosenkranz nechal postavit chodovoplánský pán Hans
Haimhauser lovecký minizámeček zvaný Berchen – Bogen, dnes sídlo zdejšího
polesí. Další památkou, tentokrát z druhé světové války je hrob sovětského
důstojníka, nadporučíka Pavla Nazarova na zdejším hřbitově.
Za první světové války padlo na frontách celkem 16 mužů. Obec patřila
poštou pod Chodovou Planou, v dalším období (do roku 1949) pod okres Planá.
Od roku 1949 do roku 1960 pod Mariánské Lázně a od roku 1960 dodnes pod
okres Cheb.
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Po skončení války přišli do vsi první Češi vracející se z nucených prací
v Německu a hned po nich i dosídlenci ze Strakonicka. Předsedou místní správní
komise se stal Miroslav Boháček a v prosinci 1945 po prvních volbách Karel
Švejda předsedou Místního národního výboru (MNV). V roce 1946 ho vystřídal
František Žák a od roku 1959 je v čele MNV s. Václav Beníšek.
Na podzim roku 1949 bylo ustaveno Jednotné zemědělské družstvo
I. typu, kam vstoupila celá obec. Předsedou JZD se stal Jan Šíma. V roce 1950
však z JZD mnozí členové vystoupili a tak zůstalo v družstvu jen 14
družstevníků. Vedli si však tak dobře, že jejich výsledků používaly státní
sdělovací prostředky k propagaci družstevnictví. A tak v roce 1957 byla celá ves
již znovu v JZD. Roku 1952 činila jedna jednotka 140 Kčs ve staré měně, v roce
1953 pak v nové měně 29 Kčs.
1.ledna 1961 došlo ke sloučení zemědělských družstev Trstěnice, Horní
Ves a Drmoul. Prvním předsedou sjednoceného družstva Rozvoj se stal Jan
Šíma. V roce 1962 ho vystřídal Petr Černík, v letech 1971 až 1980 předsedoval
Radovan Piskáček a od roku 1980 je předsedou František Hejret.
Dnes má obec Trstěnice celkem 352 obyvatel, z toho 113 do 20 let, 109
do 40 let, 71 obyvatel do 60 let a 52 důchodců. Žen je 179, mužů 113.
U Místního národního výboru pracuje 18 poslanců, 10 členů KSČ, 6 členů
ROH, 2 svazáci a 5 členek Československého svazu žen. Jsou vytvořeny komise
finanční, sociální, ochrany veřejného pořádku a komise pro tělovýchovu a
mládež. Rada MNV pracuje v tomto složení: V. Beníšek, St. Vejpuský, V.
Černík, J.Šíma, A. Macholdová, V. Brabenec, J. Opava, K.König, M. Matušová.
Ze složek Národní fronty jsou zastoupeny Čs. myslivecký svaz 29 členy (1570
ha revíru) a svaz požární ochrany 31 členy.
V obci má své sídlo JZD „ROZVOJ“, družstvo 30. výročí osvobození
Československa v čele s předsedou JZD Františkem Hejretem a místopředsedou
JZD Jaroslavem Zemanem. JZD má 253 členů, obhospodařuje 1337 ha půdy,
z toho 951 ha orné. Rostlinná výroba je zaměřena na obilniny, kde bylo
dosaženo průměrného výnosu 4,45 tuny z hektaru. Živočišná výroba je
orientovaná na výrobu mléka a masa. Průměrné stavy krav se pohybují kolem
420 ks, průměrná dojivost je 3 400 litrů na dojnici a rok. Masa bylo vyrobeno
301,8 tun, což je o 4,5 % více než stanovil plán na rok 1984. V roce 1984
dosáhlo JZD zisk 13 388 000 Kčs, což je rovněž daleko více než stanovil plán a
to o 46,3 %.
Ve vsi byly postaveny tři kravíny, vepřín, opravářské dílny, tři panelové
domy s 21 byty, v poslední době 10 rodinných domků typu OKAL; v roce 1972
vybudovaná sušička kostí, ke které zakoupena rotační sušička BS-6.
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JZD svým podílem významně přispívá k rozvoji zemědělské výroby na
okrese Cheb a dosáhlo četných úspěchů v soutěžích okresu i kraje. JZD si vede
již po mnoho let tak úspěšně, že pojem „Trstěnice“ v hovorové řeči splývá
s tímto JZD.
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Rok 1984
Rok 1984 probíhal ve znamení poměrně bohatého kulturního
a společenského života v obci. Tato významná společenská činnost se děla
v souladu s politickou a hospodářskou linií KSČ, v duchu boje za mír, podpory
mírové politiky SSSR. Vše ve snaze o zlepšení životního prostředí v obci,
naplnění sociálních a společenských potřeb obyvatelstva. Při plnění a plánování
kulturně výchovné činnosti vycházel MNV z usnesení rady Okresního
národního výboru Cheb ze dne 13.10.1983.

Národní výbor
Složení funkcionářů MNV se nezměnilo, beze změn zůstalo složení
i všech komisí. Z kulturní a společenské činnosti MNV jmenujme alespoň tyto
akce:
- 22.února slavnostní plenární zasedání k 36. výročí Vítězného února spojené
s kulturním vystoupením žáků základní školy.
- 5.března oslavy Mezinárodního dne žen, předávání darů a blahopřání
k životním jubilejím, která jsou připomínána občanům ve spolupráci se
Sborem pro občanské záležitosti pravidelně po celý rok, každý měsíc.

Průmysl
JZD Rozvoj, které je nejvýznamnějším podnikem v obci, mělo v roce
1984 celkem 191 pracovníků. Průměrná měsíční mzda na jednoho pracovníka
činila letos 2 712 Kčs. Hlavním úkolem postaveným před JZD bylo zvyšování
hektarových výnosů. pro zdárné splnění tohoto úkolu bylo upuštěno od
pěstování jarní pšenice pro neuspokojivé výnosy a rozšířeno setí kukuřice. Jak
proniká pokrok i do zemědělství je zřejmé i z toho, že jen hnojení bylo na 700
hektarech provedeno letecky.
Ozimy byly zasety na 360 ha, z toho pšenice 210 ha, žito 100 ha, ječmen
50 ha. Další oseté plochy čekající v létě na sklizeň bylo 80 ha ovsa, z ostatních
sklízených ploch pak 80 ha kukuřice, 200 ha luk a 205 ha víceletých pícnin.
Ke sklizni všech těchto ploch má JZD k dispozici 26 kolových traktorů,
2 tahače ŠT 180, 1 pásový traktor. O tuto techniku se stará 15 traktoristů.
V rostlinné výrobě pracuje 10 žen, z toho však 8 důchodkyň. Průměrný
hektarový výnos činí 44,5 q obilovin. JZD vlastní 1320 ks hovězího dobytka,
600 ks prasat. Za letošní rok vyrobilo 1 1421 000 l mléka, což představuje
průměr 3 383 l na jednu dojnici a rok. Zisk činil v tomto roce 13,388 milionu
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Kčs. Členy JZD je 78 důchodců, což je spolu s ostatními pracovníky celkem 269
členů. Celková výměra zemědělské půdy je 1328 ha, z toho 886 ha půdy orné.
Strojní traktorová stanice – nyní Opravny zemědělských strojů – má 19
zaměstnanců. V jejím čele stojí Vladimír Černík. Hlavním programem OZS je
ošetřování zemědělské půdy a jak už i název napovídá, rovněž údržba
zemědělské techniky.

Veřejný život
Mimo akcí uvedených již v první části zápisu proběhly 1. a 9. května
májové oslavy v Mariánských Lázních, tradiční stavění máje a položení věnců u
hrobu z druhé světové války, sovětského důstojníka Pavla Nazarova na místním
hřbitově. pod patronací složek Národní fronty se konaly oslavy Mezinárodního
dne dětí, říjnových oslav spojených s lampionovým průvodem. V sále místního
pohostinství se během roku konalo 6 tanečních zábav. přímo v budově MNV je
veřejná knihovna o jejíž provoz se stará s. Marciánová.
ČS svaz žen pořádá každý měsíc pravidelné zájezdy do divadla J.K.Tyla
v Plzni, Trstěnice jsou zvané na sportovní akce v rámci celého okresu, zejména
pak na fotbal a hokej.
V letošním roce navštívila naši obec družební návštěva z Nižního Tagilu,
která byla uvítaná vedoucími funkcionáři státních a stranických orgánů, včetně
vedoucího tajemníka Okresního výboru Komunistické strany Československa
soudruha Václava Buriana. Návštěva si prohlédla obec, JZD a pobesedovala
s funkcionáři MNV.
Stínem letošního roku se stala epidemie tyfu, která podle odborného
vyjádření vznikla v důsledku špatného stavu vodovodního vedení. Operativním
zásahem MNV ve spolupráci s JZD došlo k takřka bleskurychlému dobudování
obecního vodovodu a jeho napojení na nezávadný zdroj. Přesto bylo tyfem
nakaženo několik lidí, kteří byli hospitalizovaní v chebské nemocnici.
K žádnému úmrtí naštěstí nedošlo.
V letošním roce bylo také dobudováno veřejné osvětlení a zahájena
výstavba hydroglobu v akci „Z“ s rozpočtem 374 000,- Kčs. Na akce „Z“,
výstavbu vodovodu a kanalizace obdržel MNV od ONV Cheb 30 000,- Kčs.
Celkem bylo vydáno na údržbu vodního hospodářství 30 000,- Kčs, na kulturu 4
000,- Kčs, na vnitřní správu 5 500,- Kčs, a na místní hospodářství 24 000,- Kčs.
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Úmrtí
Datum
úmrtí
22.2.
25.7.

Jméno a příjmení
Karel Vorel
Karel Opava

Datum
narození
19.10.1914
15.6.1915

Poznámka

8

Rok 1985
Zřejmě nejdůležitější mezinárodní událostí, která sledovala udržení míru
ve světě, bylo v tomto roce moratorium na jaderné výbuchy vyhlášené
Sovětským svazem 6. srpna – v den 40. výročí svržení jaderné pumy na
japonskou Hirošimu. Jak dlouho moratorium potrvá, záleží nyní na Spojených
státech severoamerických.
V tomto roce skončila 7. pětiletka, jejíž výsledky byly v přípravném
období XVII. sjezdu KSČ hodnoceny většinou kladně. MNV reagoval pružně na
bohaté kulturní, společenské i poltické dění a ve spolupráci s JZD, ZO KSČ i NF
přizpůsoboval svůj plán činnosti.

Národní výbor
Pracoval ve stejném složení jako v roce 1984, hlavní funkcionáři, ani
komise se nezměnili. Velmi aktivně v tomto roce pracoval Sbor pro občanské
záležitosti při MNV, jehož členové se podíleli na těchto hlavních akcích:
-

vítání nových občánků do života
oslavy životních jubilejí
besedy s občany a hovory s důchodci
vítání a loučení dětí s mateřskou školkou
oslavy Mezinárodního dne žen (MDŽ) a Mezinárodního dne dětí (MDD)
slavnostní předání povolávacích rozkazů brancům
oslavy významných výročí roku

Průmysl
Výměra hospodářské půdy JZD činila v tomto roce 1337 ha. JZD má
celkem 185 pracovníků v produktivním věku, z toho 36 v rostlinné a 65
v živočišné výrobě. Členy JZD je i 253 důchodců. JZD umožňuje ve vlastní
jídelně stravování všem svým členům. Oběd stojí 5 Kčs, a to i pro důchodce.
JZD chová 1388 ks hovězího dobytka, a 640 ks vepřového. Mléka bylo
vyrobeno přes 1,453 milónu litrů mléka, což je v průměru 3458 l mléka na jednu
dojnici a rok. Průměrný výnos obilovin z hektaru 46,8 q.
V roce 1972 zakoupilo JZD sušičku kostí BS6 na které vyrábí z kostí
svážených vlastní dopravou velmi kvalitní a žádanou kostní moučku. Ročně tak
zpracuje na 7 509 tun kostí a vyrobí 3 120 tun kostní moučky v ceně 570,- Kčs
za 1q. JZD vlastní i poměrně rozsáhlý vozový park v počtu 23 nákladních
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automobilů, 31 traktorů a 30 přívěsů. Navíc pak početný park strojů pro polní
práce.
Průměrná mzda na jednoho pracovníka činila 2 758,- Kčs. Celkový zisk
družstva představuje 10 283 000 Kčs, což je o 3,3% méně než v uplynulém roce.
Vedení JZD zůstalo proti loňsku beze změn, pouze do funkce místopředsedy
JZD byl na výroční členské schůzi dne 1.3.1985 zvolen s. Jaroslav Zeman.
Základní organizace KSČ při JZD má celkem 37 členů a kandidátů,
předsedou ZO KSČ je s. Rostislav Toman. V JZD pracuje 8 brigád socialistické
práce; z nich je jedna nositelem zlatého, dvě stříbrného a tři bronzového
odznaku. Organizováno je v nich celkem 77 zaměstnanců.
Opravny zemědělských strojů (strojní traktorová stanice) splnila letos plán
na 102 %. Má celkem 19 zaměstnanců, kteří chemicky ošetřili na 11 000 ha
půdy. Průměrná mzda na jednoho pracovníka činí 2 930,- Kčs. Mimo hlavní
náplň práce vyrábí OZS ve vlastních dílnách kovové konstrukce v roční hodnotě
15 milionů Kčs. Středisko OZS je druhým podnikem v obci ale zároveň s JZD
také jedinou pracovní příležitostí pro občany v místě bydliště.
V tomto roce nebyla prováděna žádná nová výstavba. Realizovala se
pouze běžná údržba objektů a komunikací. Obec se v tomto roce umístila
v soutěži „Za Chebsko krásnější“ na 4. místě. Na úpravu veřejných prostranství
bylo v akci „Z“ odpracováno 3 620 brigádnických hodin. V obci je k 31.12.1985
evidováno 28 osobních automobilů.
Veřejný život probíhal ve znamení vysoké aktivity MNV, obyvatelstva
i složek Národní fronty. Mládež se zúčastnila řady turnajů: ve stolním tenise
k výročí Února a Vánočního turnaje v Mariánských Lázních, podnikového
turnaje v ledním hokeji, memoriálu Pavla Opavy v kopané. Sbor pro občanské
záležitosti a složky Národní fronty se mimo akcí uvedených pod heslem „MNV“
podílely i na organizaci tanečních zábav, pouti, masopustu, zájezdů do divadla
J.K.Tyla v Plzni, zájezdů, posvícení, oslav významných životních výročí.
V obci se po dlouhých letech nečinnosti rozběhla základní organizace
Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm), jejíž předsedou je Pavel Soudný.
Součástí Svazarmu je střelecký a kynologický kroužek.
V letošním roce se konalo setkání prvních dosídlenců z roku 1945,
kterého se zúčastnili představitelé MNV, JZD, ZO KSČ a okresního Sboru pro
občanské záležitosti. Slavnostního shromáždění se zúčastnili dosud žijící první
dosídlenci nebo jejich potomci. V tabulce jsou uvedeni i občané, kteří již nežijí.
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Dosídlenci ze Strakonicka z roku 1945
Poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Příjmení a jméno
Beneš František
Benešová Antonie
Beneš Václav
Benešová Bedřiška
Beníšek Václav
Černík Petr
Černíková Anežka
Hajšman Václav
Hajšmanová Ladislava
Kalodová Anna
Kovačík Juraj
Kovačíková Marta
Kůtová Marie
Laštovka František
Laštovková Božena
Macholdová Zdena
Marcián Oldřich
Opava Karel
Opavová Emílie
Opavová Anna
Pekár Štefan
Rotbauer František
Rotbauerová Marie
Rotbauer Josef
Roučková Josefa
Růžičková Filoména
Řeřicha Václav
Řeřichová Františka
Řeřicha Bohuslav
Svášková Marie
Svášková Marie
Šilhavá Anna
Šilhavý Bohuslav
Šíma Jan
Škola Jan
Školová Anna
Škola Jan
Školová Emílie

Datum
narození
29.9.1911
6.11.1930
18.4.1921
26.9.1922
25.11.1915
22.4.1916
21.8.1924
1.1.1923
24.4.1917
9.2.1920
22.4.1928
4.10.1916
12.7.1920
25.8.1926
15.6.1915
1.9.1914
28.7.1911
1.2.1908
1893
26.11.1894
24.1.1927
6.3.1927
21.6.1908
30.1.1905
29.6.1908
23.1.1941
4.7.1902
11.7.1928
16.11.1902
31.1.1928
28.7.1920
17.11.1881
21.11.1885
1904
1899

Poznámka

zemřel 12.11.1982

provdaná Šímová
zemřel 13.9.1974
provdaná Hromířová
zemřel
zemřel 25.7.1984
zemřela 10.7.1983

zemřel
zemřela
provdaná Kulhová, (Markgráfová)
zemřel 8.1.1971
zemřela 14.4.1982
tragicky zemřel 22.1.1954
provdaná Zemanová

zemřel 14.11.1965
zemřela 26.11.1958
zemřel 1965
zemřela 1980

11

Poř.
číslo
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Datum
narození
24.5.1909
13.8.1914
16.3.1929
20.3.1908
25.2.1921

Příjmení a jméno
Škola Antonín
Školová Marie
Škola Jan
Tík Jan
Tíková Anežka
Vaníček Tomáš
Vaníčková Marie
Vaníček František
Voldřich František
Voldřichová Julie
Voldřichová Marie
Vomáčka František
Vomáčková
Zdichyncová Anna
Zdichynec Vojtěch
Zdichynec Vojtěch
Zdichyncová Zdeňka

Poznámka
zemřel 25.7.1980

zemřel
zemřela
1.4.1931
1904
1904
12.9.1930
9.3.1915

zemřel 1962
zemřela 1960
provdaná Farkašová

28.11.1908
9.4.1904
29.12.1932
20.1.1934

zemřela 27.6.1985
zemřel 8.8.1983

Nejstaršími občany obce jsou v současnosti
Marie Vejpuská
Anna Sekretová

70 let
70 let

Jan Šíma
65 let
Štefan Farkaš 65 let

Bohužel, dnešních dnů se nedožila řada dalších našich spoluobčanů. Jedinou
památkou na ně tak zůstává pomníček na místním hřbitově.
Příjmení a jméno
Opava Pavel
Štětka František
Zeman Jaroslav
Zeman Václav
Štětková Terezie
Hrách Rudolf st.
Hušková Jarmila
Šíma Zdeněk
Tík Josef

Datum
narození
23.1.1955
12.6.1908
22.4.1924
10.12.1954
3.8.1931
17.4.1926
27.3.1917
5.2.1943

Datum
úmrtí
28.9.1981
1.12.1960
21.7.1980
28.10.1981
2.1.1977
25.7.1981
8.9.1983
24.11.1968
24.11.1968

Poznámka
Úraz el. proudem
Sebevražda
Úraz el. proudem

Autonehoda
Autonehoda
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Rok 1986
Národní výbor
Po volbách do zastupitelských sborů v tomto roce doznalo změn i složení
funkcionářů Místního národního výboru. Příkladně pracovala místní volební
komise při MNV Trstěnice v čele s předsedou Josefem Rotbauerem starším.
Podle informací ONV Cheb byly Trstěnice v rámci okresu první obcí, která
ohlásila ukončení voleb již v 15,00 hodin při 100% účasti voličů.
Rada MNV bude v tomto období pracovat ve složení:
Černík Vladimír, Beníšek Václav, Vejpuský Stanislav, König Karel, Anna
Macholdová, Račáková Radoslava, Opava Jiří.
Novým předsedou MNV Trstěnice byl zvolen soudruh Vladimír Černík.
Ve funkci vystřídal dlouholetého předsedu MNV, soudruha Václava Beníška.

Životopis nového předsedy Místního národního výboru
Vladimír Černík se narodil 14. dubna 1946 v Mariánských Lázních. Je
vůbec prvním občanem, narozeným v Trstěnicích a Horní Vsi po jejich obydlení
dosídlenci ze Strakonicka.
Základní vzdělání ukončil v roce 1960 a o pět let později získal maturitní
vysvědčení na střední zemědělské technické škole v Chebu. Po vojenské
základní službě nastoupil jako technik do STS Trstěnice a roku 1972 převzal
funkci vedoucího této provozovny – nyní však už součásti Opraven
zemědělských strojů Cheb, agrochemického provozu, kde pracuje dodnes.
Je absolventem středního stupně stranického vzdělávání a Večerní
univerzity Marxismu – Leninismu. Členem KSČ je od roku 1967. Na veřejnosti
je zapojen jako předseda mysliveckého sdružení, člen České vědeckotechnické
společnosti, Svazu československo-sovětského přátelství, Revolučního
odborového hnutí a Brigády socialistické práce.
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Při MNV Trstěnice pracuje 18 poslanců:
- Beníšek Václav
- Černík Vladimír
- Vejpuský Stanislav
- Rychtář Jindřich
- Opava Jiří
- König Karel
- Majzlík Jan
- Vorel Jaroslav
- Hromíř František
- Hušek Zbyněk
- Macholdová Anna
- Brezničanová Zdeňka
- Havránková Marie
- Vaníček Miloš
- Račáková Radoslava
- Tomanová Miluše
- Konečný Miloslav
- Zeman Jaroslav

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

26.9.1922
14.4.1946
13.6.1945
11.9.1948
6.1.1951
23.5.1954
24.12.1932
16.4.1942
26.9.1958
8.4.1948
24.7.1940
7.6.1945
12.1.1959
4.10.1962
20.10.1951
3.5.1948
11.8.1953
17.5.1951

Komise ochrany veřejného pořádku:
Vorel Jaroslav, Beníšek Václav, Beneš Václav, Majzlík Jan, Rotbauer Josef st.
Komise finanční:
Tomanová Miluše, Bláhová Jiřina, Masopustová Miluše, Ing. Švarc Jan, König
Karel
Komise pro tělovýchovu a mládež:
Opava Jiří, Šíma Jiří, Koška Karel, Rychtář Jindřich, Černohorský Luboš
Komise kulturní a sociální:
Brezničanová Zdeňka, Zeman Jaroslav, Soudný Pavel, Černíková Marie, Hušek
Zbyněk

Průmysl
Do čela JZD Rozvoj byl zvolen Ing. Jan Švarc z nedaleké obce Velká
Hleďsebe. Ve funkci předsedy vystřídal s. Františka Hejreta z Drmoulu. Údaje
o jednotném zemědělském družstvu jsou zhruba na stejné úrovni jako v loňském
roce, proto uvádím pouze ty nejdůležitější. V tomto roce mělo JZD 249 členů.
Průměrná mzda činila 2 906,- Kčs, průměrný výnos obilovin je 36,3 q z hektaru,
vyrobeno bylo 1 440 000 litrů mléka, což je 3 568 litrů na jednu dojnici. Čistý
zisk JZD činil 12 233 000,- Kčs.
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Při JZD je registrováno 52 bezpříspěvkových dárců krve, kteří od roku
1975 darovali celkem 2 044 krát bezplatně krev. Mezi nimi je 21 držitelů plaket
MUDr. Janského za bezpříspěvkové dárcovství krve. 1 zlatá za 40 odběrů,
7 stříbrných za 20 odběrů a 13 bronzových za 10 odběrů krve.
Na sportovní, kulturní a sociální výdaje věnovalo JZD v tomto roce 1, 458
milionu Kčs.

Úpravy obce, doprava
Stavební úpravy v obci neprobíhaly letos se stejnou intenzitou jako
v minulých letech. Přesto bylo provedeno venkovní zateplení panelových tří
domů, dokončena výstavba haly OZS a JZD, zahájena výstavba čističky
odpadních vod pro obec, když posledně jmenovaná akce představuje svým
celkovým rozpočtem 1 670 000 Kčs. Z této částky bylo v roce 1986 prostavěno
podle plánu 800 000,- Kčs. Obec nemá ani nadále spojení v sobotu a v neděli
s Mariánskými Lázněmi. Linka byla zrušena již v roce 1983 pro svoji údajnou
nerentabilnost. V obci je evidováno kolem 30 majitelů osobních aut.

Veřejný život
MNV ve spolupráci se složkami Národní fronty každoročně sám
organizuje nebo alespoň spolupořádá důstojné oslavy významných výročí
Československého lidu. Důkazem je i následující výčet akcí: oslavy Vítězného
února, Mezinárodní den žen, 1. květen jako Svátek práce, 9. květen jako svátek
Osvobození Československa od fašismu Sovětskou armádou, den znárodnění,
Velká říjnová socialistická revoluce. Některé akce byly spojeny s lampionovým
průvodem, kladením věnců na hrob sovětského důstojníka Nazarova, nebo
slavnostní schůzí MNV.

Politický a kulturní vývoj
Bezpochyby nejvýznamnější vnitrostátní politickou událostí roku byl
17. sjezd KSČ, který se konal v Praze ve dnech 24. – 28.3.1986. Usnesení vzešlé
z jeho jednání má v příštích letech mít zásadní vliv na politický, ekonomický
a sociální rozvoj Československa. Po vzoru sovětských komunistů rozpracovala
KSČ hlavní směry rozvoje národního hospodářství s výhledem do roku 2000.
Ústřední výbor KSČ rozpracoval zásady přebudování mechanismu národního
hospodářství a tím položil základní kámen k jeho kvalitativní přeměně. Proto je
jistě právem přeměna mechanismu národního hospodářství označovaná za
největší revoluční změnu od roku 1948.
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Na všechny události reagují funkcionáři MNV, JZD i STS vysvětlováním
a získáváním podpory občanů pro novou hospodářskou politiku KSČ formami
schůzí v zaměstnání, pořádáním besed s poslanci, organizováním veřejných
schůzí MNV a především osobním příkladem.
V oblasti kultury se výrazně angažovali členové složek NF. Nejaktivnější
byli členové mysliveckého sdružení, Svazu požární ochrany a Čs. svazu žen.
Společnými silami zorganizovali oslavy Mezinárodního dne dětí, několik
tanečních zábav, posvícení a pouť. Letošního roku se všichni společně pokusili
o vzkříšení zapomenuté tradice Masopustu a nutno přiznat, že úspěšně. Sešlo se
přes 40 masek a příští rok se v této akci hodlá pokračovat. Ze starých zvyků
a obyčejů se mimo to udrželo stavění a kácení máje, obvykle spojených
s taneční zábavou.
Do veřejného dění se zapojil i SVAZARM, který v minulých letech zůstal
trochu dlužen svému poslání. V současné době není v obci kino ani žádný jiný
kulturní podnik. Klubovna Socialistického svazu mládeže se opravuje a tak se
mladí momentálně nemají kde scházet.
Nejaktivnější byl v tomto roce Sbor pro občanské záležitosti při MNV
Trstěnice, který neopomněl jediné významné životní výročí, stříbrnou svatbu,
vítání občánků nebo hromadné akce typu besedy s důchodci. Hlavní zásluhu na
jeho činnosti mají zejména s. Miluše Masopustová, Eva Kůtová a Zdeňka
Brezničanová.
Narození
Datum
narození
28.3.86
6.4.86
22.4.86
20.9.86
1.12.86
14.12.86

Jméno a příjmení
dítěte
Monika Vaníčková
Jitka Vaníčková
Monika Harčaríková
Hedvika Bartůňková
Věra Vejpuská
Stanislav Bartůněk

Rodiče
Otec
Matka
Miloš Vaníček
Jiřina Vaníčková (Bláhová)
Jiří Vaníček
Olga Vaníčková (Zadinová)
Vincent Harčarík Jiřina Harčaríková (Kolková)
Stanislava Bartůňková
Milan Vejpuský Věra Vejpuská
Luboš Bartůněk Jana Bartůňková (Matoušková)

Životní jubilea
Stříbrnou svatbu oslavili v tomto roce manželé Anna a Jaroslav Mazancovi,
Soňa a Jan Štětkovi, Milada a František Vaníčkovi a manželé Helena a Jaroslav
Vejpuských.
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Rok 1987
Úvod
Rok 1987 je rokem 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
Tomuto výročí vzniku prvního socialistického státu na světě byla věnovaná
patřičná pozornost v měřítku celého společenství socialistických států, ČSSR,
jednotlivých národních výborů, MNV Trstěnice nevyjímaje.
Z nejdůležitějších mezinárodních, vnitrostátních, politických a hospodářských
událostí je třeba si připomenout:
- 8. prosince ve 20,00 hodin byla ve Washingtonu po sedmiletém jednání mezi
SSSR a USA podepsaná vedoucími představiteli obou velmocí – Michailem
Gorbačovem a Ronaldem Reaganem – první smlouva o likvidaci raket
krátkého a středního doletu v novodobé historii lidstva.
- na 7. zasedání ÚV KSČ po XVII. sjezdu KSČ 17. – 20.12.87 byl zvolen
generálním tajemníkem ÚV KSČ soudruh Milouš Jakeš. Prezidentem ČSSR
zůstává i nadále Gustáv Husák.
- v lednu hodnotí tisk a televize velmi otevřeně a kriticky plnění prvního roku
8. pětiletky, kterým byl rok 1986 a je uloženo dohonit skluz v plnění
hospodářských úkolů
- jsou schváleny nové zákony o podniku a o zemědělském podniku
- formou experimentu probíhá přestavba národního hospodářství na nový
mechanismus řízení
- 30. února bylo ukončeno moratorium na jaderné výbuchy vyhlášené
jednostranně SSSR 6. srpna 1985. Trvání moratoria (564 dní) bylo ukončeno
provedením jaderného pokusu USA v Nevadě
- na březnovém zasedání představitelstva Okresního výboru KSČ v Chebu byl
zvolen vedoucím tajemníkem soudruh Sýkora.

Národní výbor
Složení rady MNV i složení jednotlivých komisí zůstalo během roku beze
změn, doplňovací volby nebyly prováděny. Jednotlivé komise při MNV tak
pracovaly podle ročních plánů činností. MNV byl opět organizátorem mnoha
akcí – v březnu byla zahájena výstavba šaten a klubovny na místním fotbalovém
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hřišti v celkovém nákladu 818 000 Kčs. Plán na rok 1987, který stanovil
prostavět 400 000 Kčs byl o 18 000 Kčs překročen. Pokračovaly práce na
čističce odpadních vod, kde byla vytvořena hodnota díla 760 000 Kčs. Jako
každý rok v květnu byl položen věnec ke hrobu sovětského důstojníka Pavla
Nazarova na místním hřbitově.
Od poloviny září se MNV podařilo konečně obnovit sobotní autobusové
spojení s Mariánskými Lázněmi. Autobus nyní jezdí v 8,00 hodin do
Mariánských Lázní a v 11,20 hodin zpět.
27.listopadu navštívily obec manželky nezaměstnaných anglických
horníků, kteří přišli o práci za nedávné uhelné krize.
12. prosince byla v sále místního pohostinství vánoční besídka s důchodci
10. prosince zabezpečil MNV přednášku Okresní vojenské správy Cheb
o perspektivě služby vojáka z povolání, která byla spojena s besedou s trenérem,
předsedou oddílu a dvěma hráči prvoligového oddílu kopané Rudá hvězda Cheb.
Na údržbu veřejných zařízení a zeleně byla vytvořena hodnota díla za
311 000 Kčs, do údržby cest bylo investováno 900 000 Kčs. Obyvatelé obce se
sešli ke čtyřem směnám Národní fronty, kde celkem odpracovali 5 780 hodin,
což představuje 16,5 hodiny na každého občana obce. Na ostatních akcích mimo
NF bylo odpracováno 3 900 brigádnických hodin, v akci „Z“ pak 4 912 hodin.

Průmysl
Vedení jednotného zemědělského družstva zůstalo v loňském roce beze změn:
-

Ing. Švarc Jan
Houšková Drahoslava
Zeman Jaroslav
Tomanová Miluše
Hromíř František
Mouchová Jana
Jiřík Jiří
Mázdrová Jiřina
Macholdová Anna
Koška Karel
Šuk Stanislav st.
Chanas Michal
Vaníček František st.

předseda JZD
ekonomka
místopředseda
samostatná ekonomka
vedoucí zootechnik
ošetřovatelka
traktorista
dělnice rostlinné výroby
ošetřovatelka
elektrikář
údržbář
řidič nákladního vozu
zásobování

18

Ve výboru ZO KSČ v současnosti pracují:
-

Toman Rostislav
Vejpuský Stanislav
Zeman Jaroslav
Kacerovský Václav
Kůtová jindra
Marcián Oldřich st.
Růžička Ivan

předseda ZO
místopředseda ZO a tajemník MNV
jednatel
pokladník
členka
člen
člen

V letošním roce má JZD 260 členů, z toho 73 důchodců. Průměrná
měsíční mzda činí 2 957 Kčs. JZD hospodaří na 1 432,7 hektarech, z toho
975 ha orné, 62 ha pastvin a 394 ha ostatní. Průměrný výnos obilovin z jednoho
ha činí 40,7 q. JZD vyrobilo 1,6 milionu litrů mléka; to je v průměru 3 998 litrů
na dojnici a současně rekord mléčné ligy.
Sušička kostí zpracovala 6 671,8 tun kostí, vyrobila 2 665,1 tun kostní
moučky v hodnotě 15 191 000 Kčs. JZD dále chová 1 091 kusů hovězího
dobytka, 742 ks vepřového, vyrobilo a na trh odevzdalo 176,5 tuny hovězího
a 83,4 tun vepřového masa. Čistý zisk představuje částku 6 642 000 Kčs, což je
však o polovinu (5 591 000 Kčs) méně než v oce 1986. Hrozivý pokles zisku je
způsoben administrativním omezením přídělu technických kostí, který JZD
nemůže při nejlepší vůli ovlivnit. Plán zisku byl splněn na 114,9 %.
Na dotacích na sportovní, kulturní a jinou činnost pro své zaměstnance
i jiné organizace bylo vyplaceno 10 000 Kčs. JZD podporuje finančně činnost
oddílu ledního hokeje s vedoucím Jaroslavem Zemanem, šachového oddílu
s předsedou Františkem Nešporem a oddílu kopané opět pod vedením Jaroslava
Zemana.
Pro své zaměstnance uspořádalo JZD zájezdy do JZD „Práče“, na výstavu
„Země živitelka“ do Litoměřic a do Německé demokratické republiky. Dále se
celkem 25 zaměstnanců rekreovalo na tuzemské a 23 členů JZD na zahraniční
rekreaci. Na rekreaci přispělo JZD celkovou částkou 78 000 Kčs.
Při JZD je dále organizovaná pobočka SČSP s předsedou Vladimírem
Šimáčkem a 28 členy.

Opravny zemědělských strojů
Provozovnu vede stále Vladimír Černík. Stav zaměstnanců i průměrný
plat je srovnatelný s minulým rokem.

19

Obyvatelstvo a veřejný život
Ke 30.12.1987 měla obec celkem 365 obyvatel. Při JZD Rozvoj je od
roku 1975, kdy se zahájila akce Dobrovolný dárce krve, k 31.12.1987
registrováno celkem 56 dárců, celkem však již darovalo krev 98
bezpříspěvkových dárců. 42 dárců však již v JZD nepracuje, nebo z obce odešlo.
Držitelem zlaté plakety MUDr Janského za 40 bezplatných odběrů je
Jaroslav Zeman.
24 dárců vlastní plaketu stříbrnou za 20 odběrů: Jaroslav Beneš, Vladimír
beníšek, Petr Černohorský, František Hromíř, Zbyněk Hušek, Vasil Jurek, Milan
Konečný, Karel König, Jiří a František Kůta, Zdeněk Masný, Václav Matoušek,
Šimon Račák, Josef a Karel Rotbauerovi, Jindřich Rychtář, Jiří Šíma, Josef
Štych, Milan Vejpuský, František Vomáčka, Jaroslav Vondráček, František
Zeman, Jiří Zvonař a Václav Vápeník.
7 držitelů bronzové plakety za 10 odběrů: J. Kahún, L. Bobiš, V. Beneš,
V. Zeithamel, M. Černíková, L. Černohorský a M. Havránková.
Do konce letošního roku darovali společně celkem 818 krát krev.
Veškeré kulturní a společenské akce jsou pořádané v úzké součinnosti
MNV, JZD, SPOZu a složek NF, proto je někdy obtížné určit skutečného
organizátora akce:
- 28. února proběhly již druhé obnovené oslavy Masopustu se zájezdem do
okolních vesnic Kyjova, Zadního Chodova a Horní Vsi.
- v měsíci březnu se konaly oslavy MDŽ spojené s taneční zábavou
- v dubnu uspořádaná soutěž jednotlivých složek Národní fronty. Zúčastnilo se
celkem 5 družstev, která skončila v tomto pořadí: ČSŽ, ČMS, Svazarm,
ČSČK, ČSPO.
- v květnu uspořádala ZO Svazarmu dálkový pochod na památník v Pístově,
kudy vedl za druhé světové války takzvaný pochod smrti a kde je také
památník vězňů koncentračního tábora a válečných zajatců, kteří pochod
nepřežili.
- oslavy pouti v červnu zůstaly trochu za očekáváním, neboť ze všech atrakcí
pro děti přijely pouze střelnice. Součástí pouťových oslav byl i 6. ročník
Memoriálu Pavla Opavy za účasti 4 fotbalových mužstev: Trstěnice A a B,
Mariánské Lázně a Zadní Chodov. „Zlatým hřebem“ pouti pak byl fotbalový
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zápas žen proti mužům nad 35 let, který na hřiště přilákal přes 200 diváků
a skončil – jak jinak, než nerozhodně. Po tyto dva dny se jako na objednávku
počasí umoudřilo a byly teplé, slunné dny.
- Sbor pro občanské záležitosti uspořádal k uctění památky 45. výročí
vyhlazení Lidic zájezd do této, tak tragickým způsobem světoznámé obce.
- v září uspořádalo Kulturní a společenské středisko Cheb přednášku na téma
vědeckotechnický rozvoj.
- 13. listopadu oslavovala obec 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
(VŘSR) v Rusku. Při této příležitosti se konal lampionový průvod, byly
položeny věnce k pomníku P. Nazarova. Večer pak soutěž složek NF pěti
čtyřčlenných družstev, které zastupovaly ČSŽ, ČSPO, ČMS, ČSČK
a Svazarm, ve znalostech o Svazu sovětských socialistických republik
(SSSR). otázky připravila s. Marciánová. Večer pokračoval vyhodnocením
nejlepších pracovníků akce „Z“ – čistička odpadních vod. Pochvalné listy za
vykonané vojenské cvičení převzali František Vomáčka a Václav Kůta.
Hlavní projev pak přednesl předseda odbočky SČSP při JZD V. Šimáček.
V místní knihovně instalovala s. Marciánová výstavu sovětské knihy.
- 12. prosince se sešli k tradiční vánoční besedě s důchodci zástupci MNV s.
Vejpuský a Černík, za JZD předseda Ing. Švarc, za SPOZ s. Masopustová,
Eva Kůtová, Z. Brezničanová a předseda NF Jindřich Rychtář.
Myslivecké sdružení Trstěnice vybudovalo během roku svépomocí
5 voliér pro odchov bažantů a za tím účelem zakoupilo 1 000 bažantích kuřat
nákladem 5 000 Kčs. Tato kuřata byla již na podzim členy ČMS lovena.

Závěr
Počasí v letošním roce značně zkomplikovalo práci zemědělcům
a ovlivnilo nepříznivě i plnění ostatních hospodářských úkolů. Sníh zmizel sice
už koncem ledna, únor propršel ale 2. března napadlo 60 cm sněhu a uhodily
20ti stupňové mrazy, které vydržely celý měsíc. Sníh způsobil menší dopravní
kalamitu.
Zbytek roku v podstatě s krátkými přestávkami jen pršelo, teplé dny se
vyskytovaly ojediněle. Podle toho vypadal i příchod následující zimy – až do
konce prosince se teploty pohybovaly kolem nuly a po sněhu ani památky.
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Narození
Datum
nar.

Jméno a příjmení
dítěte
Vítání občánků 24.1.
14.12.86 Stanislav Bartůněk
1.12.86 Věra Vejpuská
22.4.86 Monika Harčaríková
Vítání občánků 19.9.
30.7.87 Martin Rypl
17.8.87 Jana Vaníčková
Vítání občánků 10.10.
15.8.87 Jan Makrlík
26.8.87 Vendula Matoušková

14.9.87
23.9.87

Rodiče
Otec

Matka

Luboš Bartůněk Jana Bartůňková (Matoušková)
Milan Vejpuský Věra Vejpuská
Vincent Harčarík Jiřina Harčaríková (Kolková)
Jiří Rypl
Miloš Vaníček

Monika Ryplová (Přibylová)
Jiřina Vaníčková (Bláhová)

Václav Makrlík
Jaroslav
Matoušek

Věra makrlíková (Vejpuská)
Vendula Matoušková

Vítání občánků 24.10.
Petra Drábková
Dalibor drábek
Jakub Sehnal
Jiří Sehnal

(Brabencová)

Lenka Drábková (Černíková)
Helena Sehnalová
(Vejpuská)

Úmrtí
Datum
úmrtí
26.2.

Jméno a příjmení
Milada Kasíková

Datum
narození
13.2.1927

Poznámka

22

Rok 1988
Úvod
Rok 1988 je charakterizován hlubokými a rozsáhlými přeměnami
v politické, kulturní i ekonomické oblasti státu v rámci probíhající přestavby
národního hospodářství. Výrazných změn bylo dosaženo ve sféře mezinárodních
vztahů a ve vojenskopolitické oblasti. dochází k prudkému rozvoji sociální
demokracie jako základní podmínky pro budování soc. společnosti. Naprostá
většina národa tyto konstruktivní změny vítá a podporuje jejich uvádění do
života. Na druhé straně však dochází i k aktivizaci sil, které probíhajícímu
procesu nejsou nakloněny a různými formami se snaží narušit politickou situaci
v zemi. Svůj postoj demonstrují nepovolenými srazy a pokusy o teroristické
akce proti orgánům státní moci a správy.
- 2. rok 8. pětiletého plánu měl v tomto roce vyrovnat skluz v plnění plánu
z roku 1987. Přetrvávají však nedostatky v přechodu na nový mechanismus
řízení, přetrvávají staré, nedostačující formy. Úkoly jsou plněny co do
kvantity, chybí však vyrovnanost v sortimentu a především chybí kvalita.
V důsledku hospodářské situace jsou přijata nová celní opatření, která
podstatně omezují podmínky pro vývoz zboží z ČSSR – zboží na vývoz
prostě není. Okolní socialistické státy reagují podobným způsobem…
- 22.3. je předložena k veřejné diskusi novelizace Zákoníku práce s platností
od 1. ledna 1989
- na 9. zasedání ÚV KSČ je zrušeno vyřizování anonymních stížností…
- 20.4. podala demisi vláda ČSSR. O den později je jmenovaná vláda nová
v čele se s. Lubomírem Štrougalem.
- od 1.10. platí nový zákon o sociálním zabezpečení
- říjen – vláda podává podruhé demisi. Na 10. zasedání ÚV KSČ 12.10. je
jmenovaná nová vláda v čele se s. Ladislavem Adamcem. Jsou provedeny
změny ve stanovách strany a podán návrh na svolání 18. sjezdu KSČ o jeden
rok dříve.
- 7.12. přednáší Michail Gorbačov v OSN prohlášení států Varšavské smlouvy
o jednostranném snížení vojsk o 500 000 osob, 10 000 tanků, 8 500 děl a
800 bojových letounů. V zájmu upevnění důvěry odsune Sovětský svaz
z NDR, ČSSR a MLR svých šest tankových divizí.
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Tento přehled názorně dokládá snahu vlády a státu o prohloubení sociální
demokracie, zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti národního hospodářství
a posílení sociálních jistot obyvatel. Jasně je vidět snaha socialistických států
o mírové soužití se státy s rozdílným společenským zřízením a nepřetržitá snaha
Sovětského svazu a států Varšavské smlouvy o upevnění míru ve světě.

Národní výbor
Složení funkcionářského aktivu MNV doznalo letos jediné změny.
15. listopadu ukončila pracovní poměr pracovnice MNV a předsedkyně Sboru
pro občanské záležitosti při MNV s. Miluše Masopustová. Jejím novým
pracovištěm je nyní Městský národní výbor Mariánské Lázně.
22. ledna byli jako každoročně předáni do předvojenského výcviku branci
z Trstěnic. Vzhledem k malému počtu branců a omezeným možnostem Okresní
vojenské správy Cheb proběhl tento slavnostní akt na MNV v Drmoulu.
Celkem třikrát proběhl v letošním roce obřad vítání občánků do života.
Sbor pro občanské záležitosti při MNV, do jehož působnosti vítání občánků
patří, obsadil v letošním roce 1. místo v okrese ve své kategorii. Proto byl
Okresním SPOZem pověřen provedením ukázky tohoto obřadu pro vznikající
SPOZ v Lipové u Chebu. Ukázka dopadla ke všeobecné spokojenosti všech
zúčastněných. Hlavní podíl na úspěchu měly i tentokrát s. M. Masopustová, Eva
Kůtová a Zdena Brezničanová. Celkem jsme v tomto roce přivítali do života
100% narozených dětí.
24. února na plenárním zasedání MNV předal vedoucí odboru kultury
ONV Cheb s. Kožíšek a zástupce okresního SPOZu s. Rotbauer ml. místnímu
Sboru pro občanské záležitosti Čestné uznání za 1. místo v soutěži SPOZů ve
své kategorii v okrese.
15. dubna proběhly v sále pohostinství oslavy 35. výročí vzniku Sborů pro
občanské záležitosti. Na jednání byli delegováni opět s. Kožíšek a Rotbauer.
Místní SPOZ diplomem ocenil činnost s. Marciánové, sedmi občanům věnoval
knihy. K pořadu večera patřila i soutěž složek NF, které byly reprezentovány
pěti čtyřčlennými družstvy:
ČSČK: Z. Konečná, H. Vejpuská st., A. Kůtová, M. Rychtářová
ČSPO: J. Matějka, Z. Masný, J. Rychtář, M. Havránek
ČMS: J. Třmínek, F. Hromíř, Jar. Máša, M. Konečný
SVAZARM: St. Bartůňková, M. Mulko, V. Černík ml., R. Tomanová
UD Zadní Chodov: K. König, L. Včelák, L. Lomnický, F. Punčochář
Otázky do soutěže připravila s. Marciánová.
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7. května se podle usnesení nadřízených orgánů slavnostně předávaly
občanské průkazy. Upustilo se od jejich vydávání ve školách a zavedla se
slavnostní forma předání na místně příslušném MNV. Občanské průkazy tak
byly slavnostně vydány Radce Bláhové, Andreje Huškové, Ivaně Jiříkové,
Miroslavu Mázdrovi. Bez omluvy se nezúčastnil Blažej Drapák.
V srpnu se konalo veřejné plenární zasedání MNV za přítomnosti
s. Ouhledy z ONV Cheb k hodnocení plnění volebního programu. Dostavili se
i občané z Horní Vsi a v diskusi kritizovali zejména malou pozornost, kterou
MNV věnuje jejich obci. V průběhu diskuse se však zjistilo, že žádný
z kritizujících se nezúčastnil ani přípravy ani schůzí k volebnímu programu, a že
tedy práce, ke kterým mají připomínky, v něm nejsou ani zahrnuty, neboť jejich
provedení nikdo nenavrhl.
23. září a 10. prosince proběhly hovory s důchodci a Vánoční besídka
s důchodci. Na Vánoční besídce se zúčastnila ještě po skončení pracovního
poměru naposledy s. Masopustová. kromě ní byli přítomni všichni vedoucí
představitelé obce a místního průmyslu: tajemník MNV s. Vejpuský, předseda
MNV s. Černík, předseda NF s. Rychtář, předseda JZD Ing. Švarc, dále soudruzi
Beníšek a Zeman, předseda ZO KSČ s. Toman. Každoročně se ukazuje, že
starší lidé přijímají tuto akci s povděkem a nejde jim ani tak o pohoštění, které
jim je nabídnuto. Je to jedna z mála příležitostí, jak se sejít s bývalými
spolupracovníky, se kterými často strávili v práci velkou část života. Je to vždy
neformální beseda, na které se mnohdy funkcionáři dozvědí o problémech
občanů víc, než na oficiální schůzi národního výboru. na obou těchto akcích
bylo postaráno o dobrou zábavu a tím i náladu, na čemž mají podíl i děti
z mateřské školky se svým básničkovým a písničkovým pásmem.

Zemědělství
Od 1. ledna 1988 došlo ke změně názvu a organizačního zařazení
provozovny Opraven zemědělských strojů. Nyní nesou název „Státní statky
Cheb, závod technickoopravárenských služeb, provoz Trstěnice“. Jejím
vedoucím je i nadále s. Černík, počty pracovníků ani výrobní program střediska
se nezměnily. Letos splnila provozovna plán na
%.
13. ledna zemřel zakládající člen jednotného zemědělského družstva, jeho
první předseda a dlouholetý místopředseda s. Jan Šíma. Byl jedním z těch, na
kterých ležela úloha združstevňování v 50. letech, jeho jménu se v 50. letech
nevyhnul ani pomlouvačný hlas vysílání rádia „Svobodná Evropa“. Svou
celoživotní prací se výrazně podílel na vybudování základů družstevnictví v obci
a na okrese.
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26. února se konala v sále pohostinství Drmoul výroční členská schůze
JZD Rozvoj. Jednání se zúčastnili pozvaní hosté: s. Lochman za OV KSČ,
předseda ZO KSČ s. Toman, s. JUDr Dryk za ONV Cheb, předseda zemědělské
správy Karlovy Vary, bývalí předsedové JZD s. Piskáček a Hejret, bývalí
předsedové MNV Trstěnice s. Václav Beníšek a Jan Čori. Předseda JZD Ing.
Švarc ve zprávě zhodnotil dosažené hospodářské výsledky a nastínil budoucí
plány. Po skončení oficiální části následovalo občerstvení a taneční zábava.
25. dubna proběhly v JZD a OZS technické prohlídky motorových
a přípojných vozidel. JZD dosáhlo 590,6 bodů ze 600 možných a obsadilo
2. místo ve své kategorii v okrese. OZS dosáhly 580,3 bodů v souhrnu za celý
podnik. JZD i OZS byly za dosažený technický stav hodnoceny výtečně.
JZD zřídilo v rámci přidružené výroby skupinu studnařů vybavenou vrtací
technikou a získalo i pracovníky schopné tuto práci provádět.
V rámci péče o pracující a zlepšení kultury práce opravilo JZD svépomocí
stavení č. 15, ve kterém zřídilo šatny pro svoji stavební četu. V přilehlých
prostorech vybudovalo sklady a prostranství v okolí dostalo nový, zpevněný
asfaltový povrch. Ve stavu rozpracovanosti je bývalá budova MNV.

Obyvatelstvo, veřejný život
Počet obyvatel obce se od posledního stavu nijak výrazně nezměnil, stále
se udržuje na počtu kolem 360 osob.
6.2. se konal v Drmoulu tradiční myslivecký ples. Svou bohatou tombolou
a kvalitní hudební skupinou přilákal i letos mnoho návštěvníků. Myslivecký ples
je velmi oblíbený a co se týče návštěvnosti, zaujímá mezi ostatními kulturními
akcemi podobného druhu čelné místo.
18. února se konala ustavující schůze tělovýchovné jednoty v kopané. Je
to vůbec první TJ v historii obce a jistě není náhodou, že u jejího zrodu stojí
bývalé či současné osobnosti našeho sportu a samozřejmě i představitelé JZD.
Jaroslav Zeman, Václav Beneš, Jiří Šíma, Radek Hušek jsou známá jména
trstěnické kopané.
Ve dnech 18. a 19. června se konal VII. ročník memoriálu Pavla Opavy a
pouť. Součástí pouťových oslav je taneční zábava a rovněž k ní neodmyslitelně
patří fotbalové utkání žen proti mužům nad 35 let. Vítězům patří již tradičně
soudek chodovoplánského Chodovaru a oběma mužstvům pak výtěžek
z dobrovolného vstupného. To vše se patřičně „zhodnotí“ na druhé, nedělní
taneční zábavě, kde hrává místní dechová kapela „Rozvojanka“, ustavená při
JZD, jehož jméno nese.
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25.6. byli někteří členové místního SPOZ pozváni na oslavy 35. výročí
založení SPOZů do Okresního kulturního střediska KASS v Chebu. Okresním
Sborem pro občanské záležitosti byli za svou práci oceněni M. Masopustová, E.
Kůtová, Z. Brezničanová a J. Rotbauer ml.
30.6. zorganizoval Československý svaz žen obdobu televizní soutěže
Manželský pětiboj, který se setkal se zájmem veřejnosti, která vzájemný souboj
manželských dvojic sledovala v místním sále.
Po letech byl konečně zbourán dům Františka Kůty č. . Na jeho zahradě
vyrostl nový panelák. Odstraněním stavení se podstatně zlepšil výhled do
zatáčky u hostince a zvýšila se bezpečnost silničního provozu, ani nemluvě
o tom, že svým vzhledem ke kráse obce příliš nepřispíval.
V obci jsou dvě provozovny Jednoty Cheb – obchod se smíšeným zbožím,
postavený v roce
v akci „Z“, kde je vedoucí Květoslava Königová,
a pohostinství. Tržby v těchto provozovnách činily v Kčs:

1988
1987
1986

Prodejna

Pohostinství

2 255 000
2 235 000
2 114 000

362 000
407 000
431 000

To znamená, že v průměru utratil každý občan v roce 1988 včetně
nemluvňat v prodejně 6 178 Kčs a v pohostinství 992 Kčs.

Závěr
Letošní zima byla velmi mírná, sníh napadl až 22. ledna, kdy padal 2 dny
a podruhé napadl až 27. února. Největší mráz minus 12o C uhodil 21. února ale
druhý den byl teploměr opět zpátky na nule.
Celý rok probíhal ve znamení plnění volebního programu a v přípravě na
přechod k samofinancování státních podniků. Společenský život se rozvíjel
v nových podmínkách přestavby společnosti a národního hospodářství.
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Narození
Jméno a příjmení
dítěte
Vítání občánků 20.2.
7.12.87 Veronika Šímová
21.12.87 Lucie Řáhová
15.12.87 Lukáš Černohorský
Vítání občánků 26.3.
11.2.88 Martin Chrášč
28.2.87 Jan Hromíř
Vítání občánků 1.10.
11.8.88 David Černohorský

Rodiče

Datum
nar.

18.8.88

Pavel Soudný

Otec

Matka

Jiří Šíma
Vlasta Šímová (Hlavatá)
Roman Řáha
Zdeňka Řáhová (Čevrenková)
Petr Černohorský Zlata Černohorská (Svobodová)
Vzorová akce pro SPOZ Lipová
Ivan Chrašč
Marcela Chraščová (Matušová)
František Hromíř Irena Hromířová (Mulková)
Luboš
Černohorský
Pavel Soudný

Romana Černohorská
(Zemiánková)

Věra Soudná (Býčková)

Úmrtí
Datum
úmrtí
13.1.
12.7.
4.12.

Jméno a příjmení
Jan Šíma
Anežka Černíková
Leopolda Štětková

Datum
narození
28.7.1920
22.4.1916
1.8.1904

Poznámka
1. předseda JZD
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Rok 1989
Úvod
Letos i počasí odráží celkový stav společnosti. Nic není na svém místě.
Namísto zimního počasí prší, celou zimu je relativní teplo. „Mrazy“ dosahují
minus 2 až 3 stupně Celsia a snad jediná vyjímka nastala v lednu, kdy rtuť
teploměrů klesla až na – 6o C. Mírná zima je příznivá pro národní hospodářství
a pro úspěšné plnění ekonomických úkolů. Přesto „zima“ opět jako každoročně
zaskočila dopravu i energetiku…
Od 1. ledna přechází hospodářství na samostatné státní podniky a jejich
vlastní samofinancování. Téhož dne začíná platnost nového Zákoníku práce.
V průběhu roku se teploty zvyšují. Léto je takové, jak má být. V červnu
teploměr ukazuje neustále kolem 25o C, v červenci stoupá na 28o až 33o C. Déšť
je spíše vyjímkou. Žně začaly letos o 14 dní až 3 týdny dříve, než je obvyklé.
Jak ukazuje pozdější vývoj, nárust teplot v počasí během roku byl přírodní
předzvěstí prudkého růstu teplot i ve sféře politické, kde teplota gradovala až do
horkého podzimu.
Ukazuje se totiž, že to, co jsme dříve hodnotili a o čem jsme byli
oficiálními sdělovacími prostředky informováni jako o projevech hrstky
nespokojenců, protisocialistických živlů a podobně, nachází podporu a kladnou
odezvu u převážné většiny společnosti. Jednotlivé skupiny dávají najevo svoji
nespokojenost s vedením státu po svém – od vydávání zatím ještě nelegálních
tiskovin přes pořádání nepovolených mítinků až po kladení náloží do budov
orgánů státní správy, jak tomu bylo například u KV KSČ a KS SNB v Ústí nad
Labem. Množí se anonymní výhružky výbuchem ve školách, nemocnicích a na
našem okrese i v chebské ESCE.
Vývoj ve státě a společnosti je odrazem pohybu v okolních, zatím ještě
socialistických státech a nabírá stále vyšší tempo, kterému odpovídá i pozdější
hodnocení událostí u nás: Na co bylo třeba v Polsku léta, v Maďarsku měsíce
a v Německé demokratické republice týdny, proběhlo v Československé
socialistické republice v několika listopadových dnech. A sice: zbavení
Komunistické strany Československa její vedoucí úlohy ve státě, výměny staré
vlády a zahájení přechodu ekonomiky na tržní mechanismus. Ale tyto události
jsou lépe zachyceny v příloze ke kronice. Co však považuji za nutné ještě na
tomto místě uvést jako kronikář: nejenom celá veřejnost, ale především sami
řadoví členové KSČ byli nejvíce překvapeni tím, co se později prokázalo
o činnosti a nezákonnostech páchaných nejvyššími představiteli KSČ a státu,
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včetně jeho mocenského orgánu – Státní bezpečnosti – při vyšetřování událostí,
které vedly k 17. listopadu 1989…

Národní výbor
Národní výbor pracoval po celou dobu v nezměněném složení. Beze
změn zůstaly i všechny jeho komise.
Od 1. ledna pracuje Sbor pro občanské záležitosti ve složení: Jaroslava
Opavová, Eva Kůtová, a Zdeňka Brezničanová. Ke změně ve složení SPOZu
došlo v důsledku rozvázání pracovního poměru paní Masopustové, kterou ve
funkci nahradila Simona Kavalírová z Mariánských Lázní. Místní SPOZ obhájil
loňské prvenství a zvítězil i letos ve své kategorii SPOZů při malých Místních
národních výborech.
Z Okresního SPOZu odešla Marta Radová a na její místo nastoupila na
odbor kultury ONV Olga Sloupová.
Miluše Masopustová se zúčastnila za SPOZ poslední akce, kterou bylo 25.
února slavnostní Vítání občánků do života a současně i předávání občanských
průkazů patnáctiletým občanům obce. Do života byli přivítaní Barbora
Nováková, Robin Fučík, Josef Zelenka, Marek Vlk, občanské průkazy převzali
Irena Mášová, Václav Hokeš, Jitka Synková, Petr Mázdra, Simona Račáková,
Karel Kalod, Zdeněk a Romana Kůtovi. Vítání občánků se opakovalo ještě 29.
dubna s Kateřinou Sehnalovou a 4. listopadu s Romanem Řáhou, Kateřinou
Bučkovou a Nikolou Chráščovou.
14. ledna proběhla v sále pohostinství Jednota soutěž složek Národní
Fronty. Otázky zpracovala stejně jako v loňském roce paní Marciánová.
27. ledna zorganizoval pan Václav Beníšek a Jaroslav Zeman promítání
starých filmů o slavnosti Masopustu. V letošním roce se však od pořádání
Masopustu pro malý zájem upustilo.
15. prosince se ve školce konaly hovory s důchodci při současných
oslavách 40. výročí založení Jednotného zemědělského družstva.
Zástupci MNV navštívili oslavence a životní jubilanty v obci: 26.3. Jan
Škola – 60 let, 25.6. Helena Pančíková – 65 let, 8.8. Růžena Jahodová – 65 let,
13.8. Marie Školová – 75 let, 15.8. Marie Rotbauerová – 60 let.
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Průmysl a zemědělství
V letošním roce dosáhla autodoprava JZD při klasifikačních technických
prohlídkách vozidel celkem 599,8 bodů ze 600 možných a obsadila tak 1. místo
ve své kategorii v okrese. OZS – Agrokombinát Cheb dosáhl celkem 587,8
bodu. Tyto výsledky svědčí o dobrém přístupu zaměstnanců i vedoucích
pracovníků k výrobním prostředkům a k bezpečnosti silničního provozu.
Personální strukturu, hospodářské výsledky a doplňující údaje jsou uvedeny
v příloze ke kronice.
24. července postihla celý okres včetně našeho JZD průtrž mračen
doprovázená krupobitím, které mělo za následek velké škody na porostech
a zemědělských plodinách. Žádnou vzácností, spíše běžným úkazem se staly
vyvrácené a polámané stromy, potoky vody na vozovkách a poničené střechy.
V listopadu se konaly oslavy 40. výročí založení JZD. Slavnost se konala
v místní školce, v nově zřízené „síni tradic JZD“, na jejímž vzniku se velkou
měrou podílel i pan Václav Beníšek. Právě od něho se podařilo získat pro
kroniku i několik starých, nebo spíše letitých fotgrafií, které jsou založeny do
přílohy ke kronice MNV.
V letošním roce byla zahájena rekonstrukce kanalizace a vozovky vedoucí
přes obec, která se má rozšířit i o chodníky. Dokončení je plánováno v příštím
roce.

Obyvatelstvo a veřejný život
10. února zorganizovaly složky NF – zejména ČSŽ – maškarní ples pro
děti v sále pohostinství Jednoty, jehož součástí byla tombola a dokonce i taneční
hudba.
Členové mysliveckého svazu se zúčastnili soutěže o zlatou trofej
v Drmoulu.
17. června se v rámci pouťových oslav konal fotbalový turnaj jako 8.
ročník Memoriálu Pavla Opavy. Zúčastnila se jej mužstva JZD Rozvoj
Trstěnice, stará garda "„KOL"“Trstěnice, Sokol Drmoul, TJ Interchmel Velká
Hleďsebe, TJ Sklo Union Hranice a Baník Zadní Chodov, který nakonec
v soutěži i zvítězil.
18. června pak následoval již tradiční pouťový fotbalový zápas mužů nad
35 let proti ženám.
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Letos poprvé jsme se nezúčastnili pouťového turnaje v kopané v Lipové u
Chebu.

Závěr
Těžiště společenského života v obci spadá každoročně do podzimních
a zimních měsíců. Tento do jisté míry stereotyp byl letos narušen „něžnou“,
„sametovou“ (či kolik přívlastků vlastně má) revolucí v listopadových dnech.
V jejím důsledku došlo k zániku společenských organizací, zejména ZO KSČ
a Svazu Československo Sovětského přátelství a k rozpadu Národní fronty,
z jejíž složek vyvíjí jakous takous činnost už jen bývalý svaz žen. V práci téměř
bez narušení pokračuje Myslivecký svaz a Svaz požární ochrany.
Jako nová politická strana vznikla v obci Strana zemědělská. Svému
poslání zůstává dlužno hnutí Občanského fóra, které zatím chápe svoji novou
úlohu veskrze destrukčně, jako likvidační skupina všech současných
funkcionářů JZD bez vyjímky, a bez ohledu na osobní nebo morální kvality
konkrétních jednotlivců. Zdá se, že je to nutná daň nezkušenosti v počínající
demokratizaci společnosti a doufejme, že odpovídající výsledky se v brzké době
projeví.
K této problematice se vrátím podrobněji v zápise za rok 1990.
Psáno v lednu 1990.
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Doplňující zápis za rok 1989:
Narození
Datum
nar.

Jméno a příjmení
dítěte
Vítání 25.2.
5.12.88 Barbora Nováková
6.12.88 Robin Fučík
16.12.88 Josef Zelenka
21.12.88 Marek Vlk
Vítání 29.4.
17.2.89 Kateřina Sehnalová
Vítání 4.11.
10.5.89 Ivana Chraščová
13.9.89 Roman Řáha
16.9.89 Kateřina Bučková

Rodiče
Otec
Matka
Naposledy za SPOZ s. Masopustová
Josef Fučík
Josef Zelenka
Zdeněk Vlk

Ivana Fučíková (Růžičková)
Jana Zelenková (Kulířová)
Blanka Vlková (Nováková)

Jiří Sehnal

Helena Sehnalová (Vejpuská)

Ivan Chrašč
Roman Řáha
Jan Bučko

Marcela Chraščová (Matušová)
Zdeňka Řáhová (Červenková)
Jitka Bučková (Tomanová)

Životní jubilea
Datum
výročí
26.3.
25.6.
8.8.
13.8.
15.8.

Jméno a příjmení
Jan Škola
Helena Pančíková
Růžena Jahodová
Marie Školová
Marie Rotbauerová

Jubileum
60 let
65 let
65 let
75 let
60 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
11.3.
7.6.
19.7.
15.7.
18.7.
8.8.
27.8.
14.9.

Jméno a příjmení
Petr Černík
Josefa Markgráfová
František Kasík
Štefan Pekár
Václav Šíma
Emanuel Máša
Anna Matějková
Karel Zadina

Datum
narození
25.11.1915
6.3.1927
11.10.1913
1.2.1908
19.5.1951
14.12.1916
16.6.1916
22.12.1911

Poznámka
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Rok 1990
Úvod
Usnesením Federálního shromáždění z března tohoto roku se mění název
republiky z „Československá socialistická republika“ na „Česká a Slovenská
Federativní Republika“ a současně je pozměněn i státní znak. V důsledku změn
ve státě a společnosti je zahájen rozsáhlý proces rehabilitace osob postižených
v minulosti za své občanské postoje a názory. Děje se tak cestou soudní
i mimosoudní, včetně navracení protiprávně odejmutého majetku.
Ještě v březnu došlo k události, kterou si dříve nebylo možné ani
představit: prezident Václav Havel a nejvyšší představitel SSSR Michail
Gorbačov uzavřeli mezi našimi státy smlouvu o odchodu sovětských vojsk
z Československa do konce roku 1990. Připomeňme si, že tato vojska byla u nás
„dočasně“ umístěna od okupace z roku 1968, a tak se zejména pro mladší
generaci stala téměř samozřejmostí.
Ve státě i v obci se rozpadla Národní Fronta – jediný státem povolený
politický oponent vedoucí úloze komunistické strany. Její jednotlivé složky,
mezi které patřily i nejznámější společenské organizace, přestaly fungovat. Tím
však došlo k útlumu občanské aktivity, která byla směrovaná převážně do
veřejně prospěšné činnosti jakou byla například brigádnická údržba veřejných
prostranství. Jedna krajnost – snaha o maximální organizovanost ve státem
povolených organizacích – byla vystřídaná krajností druhou: hromadným
útěkem občanů ze všech politických i zájmových organizací a aktivit,
a naprostou ztrátou zájmu o cokoliv, co není jejich vlastním. Je to stav vcelku
pochopitelný a plynoucí z momentální situace, a nezbývá než věřit, že se časem
upraví do podoby běžné v zemích okolní Evropy, kam se i my téměř denně
neustále hlásíme.
3.10. došlo k opětovnému sjednocení Německa, které bylo po prohrané
druhé světové válce rozděleno vítěznými mocnostmi podle sfér jejich zájmů na
„východní“ a „západní“. Československo tímto sjednocením Německa „získalo“
mocného, ekonomicky nesmírně silného západního souseda. Jeho vliv na ČSFR
a zejména na Západní Čechy se pravděpodobně projeví již v nedaleké
budoucnosti, zejména pronikáním německého kapitálu do země při privatizaci
našich státních podniků. Silný vnitřní kapitál český neexistuje a v současné době
se při oficiálním kurzu platí za jednu německou marku kolem 18 korun.
Namísto dřívějších Národních výborů vznikají obecní a městské úřady,
místo předsedů a tajemníků MNV jsou voleni starostové obcí a jejich zástupci.
Bez náhrady jsou zrušeny krajské národní výbory a okresní národní výbory
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nahradily nyní Okresní úřady. V čele toho chebského stojí v současnosti
přednosta Otakar Mika.

Národní výbor – Obecní úřad
18. dubna zemřel náhle a neočekávaně ve věku necelých 45 let tajemník
Místního národního výboru Stanislav Vejpuský. Do doby konání nejbližších
voleb byl do jeho funkce kooptován pan Václav Beníšek, bývalý předseda
MNV.
Změny se nevyhnuly ani sboru pro občanské záležitosti. Funkci
vedoucího odboru kultury ONV ukončil Jiří Kožíšek, jeho místo zaujal v nově
zřízeném Referátu kultury Okresního úřadu Cheb Dr. Šebesta. Okresní SPOZy
byly zrušeny, zachovány zůstaly pouze Sbory místní, ovšem za současného
předpokladu finanční samostatnosti a nezávislosti na vyšších správních celcích
a státních správních orgánech.
8. – 9.6. se konaly volby do Federálního shromáždění, Sněmovny lidu,
Sněmovny národů a České národní rady. Z celkového počtu 232 voličů v obci
odvolilo 229. Výsledky voleb potvrdily postavení Občanského fóra ve
společnosti a stejně tak i postavení strany „Spojenectví zemědělců a venkova“
na vesnici. Další pořadí patřilo Komunistické straně Československa a Straně
zelených. V naší obci se příznivci OF sešli ke společnému jednání celkem třikrát
ale pro naprostou názorovou nejednotnost a zájmovou roztříštěnost ani místní
organizaci OF nezaložili. Tím také jejich aktivita skončila. Zemědělská strana
získala 3. – 4. nejvyšší počet hlasů, ale po volbách se již neschází.
Ve dnech 9. – 10. listopadu proběhly komunální volby do místních
samospráv. Ze 240 voličů v obci odevzdalo své hlasy 175, přičemž 5 lístků bylo
ze zákona neplatných. Ve volební komisi zasedli jako předseda František
Hromíř, místopředseda Václav Beneš a členové Zbyněk Hušek, Josef Kůta st.,
Josef Rotbauer st., Jana Vejpuská a Miluše Tomanová. Z navržených kandidátů
získalo nejvíce hlasů těchto deset:
- Václav Hajšman
- Jaroslav Zeman
- Vladimír Černík
- Karel König
- František Vomáčka
- Miluše Tomanová
- Jaroslava Macholdová
- Jindřich Rychtář
- Václav Bláha
- Jiří Opava

95 hlasů
87
85
83
80
75
70
69
68
67
35

6.prosince proběhla veřejná ustavující schůze obecního zastupitelstva,
které ze svého středu zvolilo hlavní funkcionáře Obecního úřadu:
Starosta
Zástupce starosty
Předseda občanského výboru Horní ves
Předseda finanční komise
Předseda kontrolní komise
Členové obecního zastupitelstva

Občanský výbor Horní Ves

Finanční komise

Kontrolní komise
Sociálně kulturní a sportovní

Karel König
Vladimír Černík
Václav Hajšman
Miluše Tomanová
Jaroslav Zeman
František Vomáčka
Jaroslava Macholdová
František Chrašč
František Vomáčka
Petr Černohorský
Václav Bláha
Anna Losová
Jaroslava Macholdová
Karel Koška
Miloslav Konečný
František Vomáčka
Jiří Opava
Jan Máša
Marie Černíková
František Chrašč

Schůze obecního zastupitelstva byly stanoveny jednou za 14 dní, veřejné
schůze 1x za dva měsíce.

Průmysl a zemědělství
Výsledky hospodaření zěmědělského družstva jsou uvedeny v samostatné
příloze. Základní údaje se podstatným způsobem nezměnily, zato v soukromém
podnikání se objevily první „vlaštovky“. První soukromník v obci „Elektro
Špiřík“ vznikl v únoru 1990 ale vzhledem k jeho pracovní morálce, kterou
projevil již v JZD, mu lidé nedávají velkou šanci na ekonomické přežití. V době
tohoto zápisu do kroniky již nepodniká ale pracuje v Německu.
Budovu číslo 15 pronajalo ZD soukromé firmě Petr Smutný, stavební
práce, z Mariánských Lázní.
V září převzal místní pohostinství do ekonomického pronájmu Jan
Havelka z Mariánských Lázní. Pro velkou nespokojenost zejména starší části
mužské populace obce nebude smlouva pro příští rok obnovena. Výhrady byly
hlavně vůči zákazu všech karetních her ! a nízké úrovni poskytovaných služeb.
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Obyvatelstvo a veřejný život
K 1. lednu 1990 měla obec 370 obyvatel, z toho 97 dětí do 15 let.
Jedinou taneční zábavou byl 27. října „Country bál“ zorganizovaný skoro
místním trampem Josefem Syrovým z Drmoulu, ale pocity z úrovně tohoto bálu
jsou u obyvatel spíše smíšené.
14. prosince pozval místní SPOZ čtyři manželské páry k oslavě jejich
stříbrných svateb. Letos uplynulo 20 let manželství:
- Jana a Jan Matouškovi
17.4.1970
- Libuše a Jan Líhlovi
5.6.1970
- Hana a Václav Brabencovi
18.9.1970
- Zdeňka a Milan Brezničanovi
16.10.1970
Posledně jmenovaní se však oslavy nezúčastnili.
19.5. Slavnostní předání občanských průkazů: Romana Bučková, Lucie
Drapáková, Květoslava Königová, Jaroslav Máša, Jiří Opava, Stanislav
Vejpuský, Karel Zeman, Jana Čečková, Zbyněk Hušek.
29.6. se představitelé obce a zástupci podniků rozloučili s dětmi ročníku
narození 1983 – 84 při jejich odchodu z mateřské školky: Václav Kůta, Jan
Kůta, Jan Zeman, Jana Chraščová, Miroslava Synková, Jiří Vaníček, Tereza
Vlková, Lucie Vlčková. Jsou to zřejmě poslední děti místní mateřské školky
před jejím zrušením.
2.12. se za přítomnosti starosty obce a předsedy ZD konala vánoční
besídka s důchodci v zasedací místnosti areálu školky. Na témže místě již 5.12.
navštívil děti opravdický Mikuláš a čert. Samozřejmě, že se nezapomnělo ani na
nadílku.
K událostem, které stojí za zaznamenání, patří i letošní pouť. Úroveň
zábavy, ke které nerozlučně patří pro všechny děti houpačky, střelnice
a kolotoče, pomalu ale nezadržitelně klesá. Letos nepřijelo nic.Zřejmě také
odraz ekonomického chování majitelů lunaparků, pro které je výhodnější
objíždět pouze větší obce, nebo jako v našem případě, proměnit střelnici na
prodejní stánek a trvale zaparkovat na chebské tržnici... Tak zůstala jen pouťová
klasika: 9. ročník memoriálu Pavla Opavy v kopané, taneční zábava a utkání
v kopané o sud piva mezi ženami a muži.
V průběhu roku byla dokončena rekonstrukce průtahu vozovky přes obec,
kanalizace, panelák s osmi novými byty a kotelna, nová autobusová čekárna
a pokračovaly práce na objektu šaten na místním hřišti.
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Zástupci místního Sboru pro občanské záležitosti navštívili v letošním
roce mnoho jubilantů a stejně jako v minulých letech připravili a přivítali do
života nově narozené občánky:

Narození
Datum
nar.
24.4.89
3.4.90

Jméno a příjmení
dítěte
Vítání občánků 22.9.
David Pavlovič
Lucie Černohorská

12.8.90

Rodiče
Otec

Matka

Zdeněk Pavlovič Jana Pavlovičová (Šímová)
Luboš
Romana Černohorská
(Zemiánková)
Černohorský
Josef Fučík
Ivana Fučíková (Růžičková)

Adriana Fučíková
Vítání občánků 30.12.
15.10.90 Vladislava Roučková
Josef Roučka

Vladislava Roučková
(Holíková)

31.10.90 Jan Matějka
4.11.90 Klára Beranová

Jan Matějka
Karel Beran

Irena Matějková (Juhászová)
Božena Drapáková
(Drapáková)

14.11.90 Denisa Drábková

Dalibor Drábek

Lenka Drábková (Černíková)

Životní jubilea
Datum
výročí
4.1.
9.1.
9.2.
9.2.
9.3.
8.4.
17.4.
5.6.
5.6.
18.6.
12.7.
12.9.
18.9.
16.10.
6.11.
7.12.

Jméno a příjmení
Anežka a Jan Tíkovi
Štefan Černohorský
Marta Kovačíková
František Štětka
František Vomáčka
Marie Vejpuská
Jana a Jaroslav Matouškovi
Ladislava Olleová
Libuše a Jan Líblovi
Marie Beníšková
Božena Laštovková
Marie Farkašová
Hana a Jan Brabencovi
Zdeňka a Milan Brezničanovi
Antonie Benešová
Anna Sekretová

Jubileum
zlatá svatba
70 let
70 let
60 let
75 let
75 let
stříbrná svatba
70 let
stříbrná svatba
60 let
70 let
60 let
stříbrná svatba
stříbrná svatba
60 let
75 let
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Úmrtí
Datum
úmrtí
23.1.
6.3.
18.4.
2.5.
1.10.
12.11.
14.11.

Jméno a příjmení
Anna Šilhavá
Filoména Růžičková
Stanislav Vejpuský
Jan Majzlík
Jan Pančík
Alžběta Eliášová
Anna Opavová

Datum
narození
16.11.1902
21.6.1908
13.6.1945
24.12.1932
29.4.1926
2.2.1907
28.7.1911

Poznámka

Tajemník MNV
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Rok 1991
Úvod
Snad nejsledovanější událostí roku bylo plnění smlouvy o odchodu
sovětských vojsk z Československa. Termín odchodu do konce roku 1990 sice
dodržen nebyl, ale 30.6.1991 jsme se dočkali. Posledním vojákem sovětské
armády, který toho dne opustil naši republiku po dlouhých, téměř 24 letech, byl
velitel Střední skupiny sovětských vojsk generál Vorobjov. Je paradoxem, že na
nádraží k vojenskému ešalonu jej doprovodil jeden z těch, kvůli kterým 21.
srpna v roce 1968 do vlasti vpadli. Disident, muž charismatického vzezření,
skladatel a hudebník Michael Kocáb.
Celostátní vítěz voleb Občanské fórum se po vnitřních neshodách
zástupců jednotlivých názorových proudů rozštěpilo na Dienstbierovo Občanské
hnutí – OH, Klausovu Občanskou demokratickou stranu – ODS a Kalvodovu
občanskou demokratickou alianci – ODA . Verejnosť proti násiliu – VPN jako
subjekt zaniklo, místo něj vzniká jako hlavní politická síla na Slovensku
Mečiarovo Hnutie za demokratické Slovensko – HZDS.

Průmysl a zemědělství
S tím, jak postupně legislativa umožňovala soukromé podnikání, chopila
se této příležitosti řada místních občanů:
- Duben: v Horní Vsi vzniká v budově bývalé školy obchod smíšeným zbožím,
který vede Romana Černohorská.
- Červen: založena s.r.o. KOMPEK. Společně ZD Trstěnice a Obecní úřad.
Základní jmění společnosti ZD 150 000,- a Obecní úřad 50 000 Kčs.
V budově bývalého MNV a klubovny SSM vznikla společnost na výstavbu
pekárny ve spolupráci s holandskou firmou EXPOCOM. Stavba zahájena
v listopadu.
- Porážka prasat za hostincem byla pronajmuta za účelem výroby masa pro
prodejnu ZD v Mariánských Lázních (dříve jízdní kola poblíž Chebské
křižovatky). Každý čtvrtek paní Marie Havránková prodává maso a masné
výrobky přímo místním občanům.
- Obecní úřad přebírá bezúplatně od ZD část mateřské školky i s dětmi.
Důvodem je tíživá situace, kterou ZD při propadu výroby již nezvládalo.
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Přesto zůstala zachovaná jídelna ZD, kde se pro členy ZD i nadále vaří oběd
za 10,- Kčs, pro nečleny – místní občany pak za 20,-Kčs.
- Srpen: firmu Smutný přebírá firma EKOSTAV z Chodové Plané
- V kabinách na místním hřišti byl zahájen provoz. K dispozici je společenská
místnost s veřejným provozem, kterou při nejrůznějších příležitostech
provozuje paní Květoslava Königová. V kabinách jsou dále 3 šatny, sprchy,
sauna a bazének.
- Dům číslo
Milana Brezničana byl za 45 000,- Kčs odprodán společnosti
DISK SERVIS, poradenská a zprostředkovatelská služba, majitelka JUDr.
Librová
- Původní a jediný hostinec v obci převzal do ekonomického pronájmu pan
Milan Červenka
Kromě již uvedených podnikatelských aktivit jsou v obci zaregistrovaní
i další „soukromníci“:
Plešák a Brezničan – povoznictví
Vlček – prodej piva
Zeithammel – soustružník, firma OBROBNA
Harčarík s manželkou – výroba a prodej langošů
16.8. Volby představenstva ZD Rozvoj. Ze všech 237 členů ZD (z toho 71
důchodců) bylo přítomno 161. Na předsedu družstva kandidovali:
Karel Nevečeřal – agronom,
Ing. Jaroslav Stoklasa – ekonom PAM,
Ing. Jan Švarc – předseda ZD,
Ing. Alexandr Vít – výzkumný pracovník.
Nikdo z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, nový předseda tedy
nebyl zvolen. Celkovými 99 hlasy byl zvolen místopředsedou Jaroslav Zeman.
Představenstvo ZD:
V. Bláha (127 hlasů), D. Houšková (144), L. Hušková (141), M. Kostohryzová
(120), E. Kůtová (112), J. Plichta (128), S. Šuk st. (133), M. Tomanová (137),
V. Zeithammel (130)
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Obyvatelstvo a veřejný život
K 1. lednu bylo v obci registrováno celkem 369 obyvatel, z toho 277
dospělých a 92 dětí.
28. června proběhlo rozloučení dětí ročníku 1984 – 85 s mateřskou
školkou: Veronika Bartůňková, Jitka Karasová, Barbora Vlková, Denisa
Šímová, Lucie Kůtová.
13.7. Proběhlo slavnostní předání občanských průkazů: Petra Königová,
Miroslav Havránek, Roman Růžička, Zoltán Fehér, Radek Hušek, Václav
Rychtář.
Červen byl již tradičně ve znamení Mezinárodního dne dětí a pouti. Po
dlouhých letech byl právě o letošní pouti místní kostel plný lidí. Přijely dokonce
i dva německé autobusy z nedalekého Mähringu.
Součástí pouťových oslav byl 10. ročník memoriálu Pavla Opavy
v kopané, kterého se zúčastnila mužstva Viktoria Mariánské Lázně, Sokol Velká
Hleďsebe, Slavoj Chodová Planá, SKOL Trstěnice.. Na závěr proběhl i tradiční
souboj mužské a ženské jedenáctky v kopané.
6. prosince se v kabinách na hřišti konala první větší akce, besídka
s důchodci. Sešlo se jich celkem 26. Z orgánizátorů akce jmenujme alespoň
starostu pana Königa, za Horní Ves pana Hajšmana, předsedu ZD Karla
Nevečeřala, který bývalé členy ZD seznámil se současnou ekonomickou situací
družstva. Cena mléka vzrostla ze 4,60 Kčs na 5,40 Kčs, stav dobytka snížen
o plnou 1/3 na 360 kusů krav. ZD má u dlužníků pohledávky ve výši 5 000 000
korun. Vázne odbyt kostní moučky, v současnosti se vyrábí na sklad. Přebytečné
kosti se exportují do SRN firmě HOVEN – cílem je udržet si současné zdroje
kostí i do budoucna až poptávka po moučce zase vzroste.
Na stavebních parcelách u hřbitova začala výstavba rodinných domků.
Stavět začali pánové Sehnal, Koška a König. Stavební parcely u hřiště zakoupili
paní Repíková, pan Beníšek a pan Johanides.
29.října posvícenská zábava
V rámci úprav místní komunikace bylo telefonní vedení sejmuto ze
starých sloupů a uloženo do země, rozšířeny počty bytových telefonních stanic
v obci a jejich přečíslování na kód 711. Veřejná telefonní stanice byla zřízena
v bytě pana Jana Máši pod číslem 71189.
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Od února se po opravě opět rozeběhla činnost místní knihovny, kterou
vede paní Jana Vejpuská.
V květnu byl celkem 3x vykraden místní obchod, pachatel, nebo pachatelé
však zůstali neznámí.
19.prosince se na veřejnou schůzi zastupitelstva sešlo jeho 8 členů, kteří
odpovídali na dotazy 6, slovy šesti přítomných občanů...
Narození
Datum
nar.

Jméno a příjmení
dítěte
Vítání 1.6.
19.1.91 Pavlína Špiříková
3.12.91 Lukáš Bažata
Vítání 16.11.
12.2.91 Jakub Opava
29.5.91 Lukáš Pacelt
29.8.91 Václav Jurek
16.9.91 František Jašek
3.10.91 Daniel Drábek
27.10.91 Michaela Nováková

Rodiče
Otec

Matka

František Špiřík Jitka Špiříková (Kulhová)
Jiří Bažata
Renata Bažatová (Voitová)
Vlasta Opavová (Opavová)
Jiří Pacelt
Markéta Paceltová (Valovičová)
Vasil Jurek
Lenka Jureková (Šturmová)
František Jašek Marcela Červenková (Červenková)
Dalibor Drábek Lenka Drábková (Černíková)
Milan Šíp
Marie Nováková

Obřady vítání občánků připravily paní E. Kůtová, S. Kavalírová, M. Tomanová.
Životní jubilea
Datum
výročí
15.1.
25.2.
1.4.
16.4.
18.4.
20.4.
6.6.
24.6.
25.8.
29.9.
16.10.
30.10.

Jméno a příjmení
Anna Vomáčková
Anežka Tíková
František Vaníček
Josef Tehlár
Bedřiška Benešová
Jindra Soudná
Vítězslav Jahoda
Marie Vorlová
Zdena Hromířová
František Beneš
Růžena Leskovcová
Barbora Zadinová
Marie a Jan Matúšovi
Marie a Václav Muškovi

Jubileum
70 let
70 let
60 let
60 let
70 let
70 let
65 let
70 let
65 let
80 let
90 let
80 let
stříbrná svatba
stříbrná svatba
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Úmrtí
Datum
úmrtí
18.2.
13.7.
14.11.

Jméno a příjmení
Irena Bučková
Vladimír Repík
Štefan Černohorský

Datum
narození
28.5.1948
29.11.1966
9.1.1920

Poznámka

Autonehoda

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.
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Rok 1992
Únor
Měsíc únor uplynul ve znamení přípravy voleb do Federálního
shromáždění a do České národní rady. Již 18. února bylo určeno složení volební
komise a místo konání voleb.

Březen
Byl dokončen projekt na kanalizaci a čističku odpadních vod pro obec
Horní Ves.
Byla zahájena stavba technického vybavení rodinných domků, na kterou
uvolnil Okresní úřad Cheb 1 milión korun. Stavba zahrnuje vybudování přípojek
vody, kanalizace a elektřiny. Současně bylo zahájeno jednání o prodeji parcel na
stavbu provozoven a rodinných domků.
31.3. jednali v kabinách na hřišti místní podnikatelé se zástupci
živnostenského referátu Okresního úřadu Cheb.

Duben
16. a 23.5. byly učiněny dva pokusy o svolání občanů na brigádu k úklidu
obce. Ta se však pro nezájem obyvatel neuskutečnila, neboť výzvy Obecního
úřadu uposlechli a dostavili se pouze 3 lidé.

Květen
Ve dnech 5. a 6.6. se konaly ve volební místnosti v kabinách volby do FS
a ČNR. Volební komise pracovala ve složení:
Předseda
Místopředseda
Zapisovatelka
Členové

Jindřich Rychtář
František Vaníček ml.
Jaroslava Macholdová
Zdeněk Kůta st., Jana Vejpuská, Rostislav Toman

Trstěnice zaznamenaly nejvyšší účast voličů z celého okresu, když do FS
i do ČNR odvolilo 92,4 % oprávněných voličů.
Dále pokračuje jednání s ČSAD o pokrytí autobusových
z Mariánských Lázní do obce, které jsou údajně pro ČSAD ztrátové.

linek
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6.6. hodnotilo zastupitelstvo Obecního úřadu výsledky voleb. Při té
příležitosti poděkovalo všem členům volební komise za odvedenou práci.
Bylo dokončeno povrchové i spodní odkanalizování školky. Početní stav
dětí ve školce se stále doplňuje a nyní činí 22 dětí. Rozpočet školky se částečně
dotuje i z příjmů z pronájmu Ranche Colorado, který funguje v jejích původních
prostorách.
20. a 21.6. se konaly tradiční pouťové oslavy ke dni Svatého Víta, jehož
jménu je zasvěcen místní kostel.

Červenec
1.7. byla namísto strojní traktorové stanice (STS) založena společnost
FYTOTERRA, o kterou se dělí 5 majitelů. Náplň její hlavní činnosti zůstala
zachovaná v podstatě stejná jako u bývalé STS.

Září
29.9. rezignovala na funkci v zastupitelstvu Obecního úřadu paní Anna
Kůtová. Vedením kulturní a sportovní komise byla místo ní pověřena Jaroslava
Macholdová, na jejíž místo v obecním zastupitelstvu byl kooptován Jiří
Vaníček.

Říjen
13.10. byl v obecním zastupitelstvu posuzován a posléze i schválen
privatizační projekt Vodovodů a kanalizací (VaK) Cheb, dále zamítnut návrh
projektu BIOGENES Sokolov.

Prosinec
15.12. Závěrečné veřejné zasedání zastupitelstva

Koncem roku byl opět uskutečněn příděl briket sociálně slabším
důchodcům v celkové částce 20 000,- korun, z toho 10 000,- Kčs z vlastního
rozpočtu obce, 10 000 korun od OkÚ Cheb.
Bývalá Národní Fronta v obci zcela rozpuštěna. Z jejích bývalých složek
pokračují dál v činnosti již pouze jako zájmová sdružení občanů myslivci
a sportovci.
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Rok 1992 byl provázen všeobecným útlumem zemědělství, který se
odrazil i v celkových výsledcích hospodaření družstva.
Závěrem letošního zápisu snad jen jako raritu: v letošním roce byl celkem
6x vykraden místní obchod...
Narození
Datum
nar.
28.2.92
28.8.92
14.11.92

Jméno a příjmení
dítěte
Otec
Karel Beran
Karel Beran
Zdeněk Ječmen
Zdeněk Ječmen
Radka Bláhová

Rodiče
Matka
Božena Drapáková (Drapáková)
Andrea Ječmenová (Hušková)
Radka Bláhová (Bláhová)

Životní jubilea
Datum
výročí
9.1.
16.1.
24.1.
27.1.
6.2.
28.3.
14.4.
24.4.
27.5.
4.7.
26.9.
1.12.
29.12.

Jméno a příjmení

Jubileum

Ladislav Ollé
Valentin Mulko
Josef Rotbauer
Pavlína Černohorská
Anna Kudlicová
Amálie Pekárová
Milada Žáková
Juraj Kovačík
Jan Štětka
Anna Svášková
Václav Beníšek
Josef Kůta
Vojtěch Zdichynec

70 let
60 let
65 let
65 let
60 let
80 let
65 let
75 let
60 let
90 let
70 let
60 let
60 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
8.2.
13.2.

Jméno a příjmení
Jan Vondráček
Marie Čečková (Zemanová)

Datum
narození
1.1.1947
24.10.1956

Poznámka

sebevražda

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.
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Rok 1993
Leden
1. ledna se po 75 letech rozpadl společný stát Čechů a Slováků. Na jeho
místě vznikly dvě samostatné a nezávislé republiky – Česká a Slovenská.
Nestalo se tak ve všelidovém hlasování – referendu – nýbrž politickou dohodou
vládních koalic a jejich čelních představitelů Václava Klause a Vladimíra
Mečiara. Až čas ukáže, zda to bylo rozhodnutí správné. Faktem však je, že
prvním problémem pro řadu lidí v našem malém státě bylo potvrzení nebo
teprve získání české státní příslušnosti.
12. ledna po řadě připomínek schválen rozpočet obce jako nedostatečný
vzhledem ke skutečným potřebám. Firmou VaK (vodovody a kanalizace) Cheb
byl dokončen a předán do užívání obecní hydroglobus.

Březen
9. 3. na veřejné schůzi seznámila Ing. Junková občany s vyplněním
tiskopisů přiznání daně z nemovitostí.
23.3. Zahájeno jednání s ministry zemědělství, ochrany životního
prostředí a státního fondu životního prostředí o příspěvku na čističku odpadních
vod a kanalizaci v Horní Vsi. Jednání trvala celý rok 1993, během kterého
navštívil starosta obce místopředsedu vlády Jana Kalvodu. Výsledkem pak byla
říjnová dotace od ministerstva zemědělství 391 000,- Kč, prosincová dotace od
fondu životního prostředí 2 400 000,- Kč a příslib bezúročné půjčky na rok
1994.
Pokračují jednání s ČSAD. Autobusové linky zůstaly prozatím zachované
v původním rozsahu.
Bylo započato s restitučním navracením majetku. Vyřizováním nároků a
žádostí o majetek byli pověřeni Vladimír Černík a Simona Kavalírová.

Duben
20.4. proběhla kontrola hospodaření obecního úřadu orgány Okresního
úřadu Cheb, při které nebyly shledány vážné nedostatky
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Červen
Vodovody a kanalizace Cheb definitivně předaly obci do užívání čističku
odpadních vod a hydroglobus.
8.6. byl zahájen provoz restauračního podniku ELDORADO pana
Harčaríka, který má tvořit konkurenční protiváhu zaběhlého RANCHE Colorado
v objektu bývalé školky. Stavba byla vybudovaná nákladem 1 milionu Kč na
místním fotbalovém hřišti. Celý projekt se však od počátku potýkal s problémy
legislativního a pořádkového charakteru, takže poslední přestupek majitele
musel být ze strany Obecního úřadu řešen pokutou.
Vzhledem k blížící se lhůtě ukončení podávání žádostí o občanství ČR
(která byla nakonec o 6 měsíců prodloužena) podával Obecní úřad občanům
soustavné informace k této záležitosti. Stejná pozornost byla věnovaná
spolupráci s Policií ČR, seznamování obyvatel s vývojem kriminality a s návrhy
na řešení stavu. Že to byly akce potřebné, dokazuje i v letošním roce vykradený
obchod a to celkem 4x. Neodmyslitelnou součástí měsíce června byla tradiční
pouť spojená s taneční zábavou.

Srpen
23.8. uzavřel starosta smlouvu o bezúročné půjčce od Okresního úřadu
Cheb na čističku odpadních vod Trstěnice a Horní Ves. Pro každou obec je to
500 000 ,- Kč.

Prosinec
Poskytnuty příspěvky důchodcům na vánoční nákupy v celkové výši
20 000,- Kč.
14.12. se konala závěrečná schůze Obecního úřadu za přítomnosti
vedoucího finančního referátu Okresního úřadu Cheb paní Potančukové.

Schůze zastupitelstva Obecního úřadu Trstěnice i Občanského výboru Horní
Ves se konaly pravidelně podle ročního plánu. Předsedal většinou starosta obce.
Početní stav obyvatelstva činil k 1. lednu 1993 celkem 371 osob, z toho 281
dospělých a 90 dětí ve věku do 15 let.
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Narození
Datum
nar.
2.2.93
5.5.93
13.7.93
4.9.93

Jméno a příjmení
Rodiče
dítěte
Otec
Matka
Daniela Pitrovská Jaromír Pitrovský Radka Pitrovská (Tomanová)
Nikola Bažatová Jiří Bažata
Renata Bažatová (Voitová)
Jaroslav Novák
Jiří Mazanec
Zdeněk Mazanec Helena Mazancová (Dovhovičová)

Životní jubilea
Datum
výročí
1.1.
16.2.
4.3.
20.3.
22.4.
23.4.
11.7.
23.8.
10.10.
15.11.

Jméno a příjmení

Jubileum

Ladislava Hajšmanová
Jaroslav Muška
Anna Cyprisiáková
Jan Tík
Marie Šímová
Jaroslav Masný
Marie Zemanová
Zdena Masná
Ludmila Roučková
Karel Holouš

70 let
60 let
75 let
85 let
65 let
70 let
65 let
65 let
70 let
80 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
13.4.
5.5.
23.6.
27.8.
7.9.

Jméno a příjmení
Bohuslav Šilhavý
Růžena Leskovcová
Jindřiška Soudná
Jaroslav Muška
František Vomáčka

Datum
narození
31.1.1928
16.10.1901
20.4.1921
16.2.1933
9.3.1915

Poznámka

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.
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Rok 1994
Leden
25. ledna se konalo první zasedání obecního zastupitelstva, které bylo
poté svoláváno na neveřejné zasedání každý 14 dní.

Duben
Veřejné zasedání zastupitelstva za účasti občanů bylo svoláno na 25.4. Za
přítomnosti zástupce živnostenského úřadu Cheb JUDr. Heřmana, druhé pak
proběhlo 2.srpna.

Květen
Slavnostní stavění a hlídání máje se stalo v obci již zvykem a je dobře, že
se stále dodržuje. S tímto obyčejem je spojeno zábavné vydražování máje na
pouťové taneční zábavě.

Červen
Místní i přespolní občané a sportovní příznivci se v červnu sešli ke
společným oslavám pouti, jejíž součástí byl tradiční turnaj v kopané starých
gard.

Listopad
18. – 19.11 se konaly v obci stejně jako v celém státě volby do obecního
zastupitelstva. Volební komise pracovala ve složení:
Předseda
Místopředseda
Členové

František Hromíř
Jiřina Harčaríková
Jiří Vaníček
Jana Vejpuská
Jaroslava Macholdová

V obci byly sestaveny celkem 2 kandidátní listiny. Ze 259 registrovaných
voličů se k volbám dostavilo 155, což představuje volební účast 59,8 %.
29.11. se sešlo nově zvolené zastupitelstvo ke svému ustavujícímu
zasedání. Jeho jednání řídil pan Václav Bláha. Volby jednotlivých funkcí byly
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provedeny veřejným hlasováním, všichni navržení kandidáti byli zvoleni
jednomyslně.
Složení nového zastupitelstva:
Jaroslav Zeman
Miluše Tomanová
Zdena Hušková
Zdeněk Losleben
Václav Bláha
Jindřich Rychtář
Václav Hajšman

revizní komise
finanční komise
kulturní komise
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
komise pro obec Horní ves

Starostou obce byl zvolen opětovně (a nutno říci, že jako jeden z mála
starostů na okrese) zvolen pan Karel König, místostarostou pan Vladimír
Černík.
V letošním roce bylo podáno v rámci zákonného odškodnění několik žádostí o
restituci majetku. Jejich vyřizováním byl pověřen pan Vladimír Černík.
O restituci žádali u Obecního úřadu:
Marie Vorlová a František Pavelka
Marie Tušková
Václav Hanus a Zdena Országová
Marie Poplštejnová a Růžena Králová
Václav Česal
Josef Makrlík
Libuše Tóthová
U zemědělského družstva požadovali vydání majetku v restituci:
Žofie Mikulášová
Anna Hráchová
František Štětka
Božena a Václav Opavovi
Předmětem žádostí o navrácení majetku byly nemovitosti i půda. Většina
žadatelů však nebyla schopna doložit vznesené nároky administrativně.
Rozpočet obce na rok 1994 činil:
Plánovaný:
Skutečné příjmy:
Skutečné výdaje:
Schodek ve výši 1 424 600,prostředí.

1 681 800,- vyrovnaný v příjmech i výdajích
2 535 200,3 979 900,Kč byl krytý úvěrem od Ministerstva životního
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Prosinec
Z hlavních akcí nesmíme ani letos zapomenout především na vánoční
besídku s důchodci, která se tentokrát konala v sále restaurace. Přesto, že
restaurace je pro většinu důchodců mnohem blíže než kabiny na hřišti, kde se
obvykle scházejí, byla jejich účast nižší než v loňském roce.
K 1. lednu 1994 měla obec celkem 371 obyvatel. Z toho 278 dospělých a 93 dětí
do 15 let věku.

Narození
Datum
nar.
11.1.94
15.2.94
17.3.94
27.11.94

Jméno a příjmení
dítěte
Marek Štětka
Markéta Mulková
Nikola Dobrovolná
Kristýna Bučková

Rodiče
Otec
Martin Štětka
Miroslav Mulko
Karel Dobrovolný
Jan Bučko

Matka
Šárka Štětková (Brtníková)
Pavlína Mulková (Bahledová)
Ivana Dobrovolná (Kalodová)
Jitka Bučková (Tomanová)

Životní jubilea
Datum
výročí
26.3.
10.4.
1.6.
8.8.
13.8.
15.8.
15.9.

Jméno a příjmení
Jan Škola
Jaroslav Macholda
Marie Kalčíková
Růžena Jahodová
Marie Školová
Marie Rotbauerová
Karol Bereš

Jubileum
65 let
60 let
60 let
70 let
80 let
65 let
60 let

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.
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Rok 1995
Narození
Rodiče

Datum Jméno a příjmení
nar.
dítěte
Otec
1.6.95
Dominik Vorel
Jaroslav Vorel
11.12.95 Marian Petrov
Marin Petrov

Matka
Romana Vorlová (Sládková)
Marie Petrovová (Šťastná)

Životní jubilea
Datum
výročí
9.2.
9.2.
8.4.
27.5.
5.6.
18.6.
12.7.
12.9.
28.9.
6.11.
7.12.

Jméno a příjmení
Marta Kovačíková
František Štětka
Marie Vejpuská
Jaroslav Mazanec
Ladislava Olléová
Marie Beníšková
Božena Laštovková
Marie Farkašová
Václav Los
Antonie Benešová
Anna Sekretová

Jubileum
75 let
65 let
80 let
60 let
75 let
65 let
75 let
65 let
60 let
65 let
80 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
4.4.
17.4.
26.4.
3.5.
13.5.
11.10.

Jméno a příjmení
Barbora Zadinová
Pavlína Černohorská
Juraj Kovačík
Josef Tehlár
Anna Svášková
Ladislav Ollé

Datum
narození
30.10.1911
27.1.1927
24.4.1917
16.4.1931
4.7.1902
9.1.1922

Poznámka

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.
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Rok 1996

Narození
Datum
nar.
24.4.96
30.8.96
26.5.96

Jméno a příjmení
dítěte
Otec
Karel Plzák
Libor Plzák
Josef Bicenc
Josef Bicenc
Michal Fučík
Josef Fučík

Rodiče
Matka
Petra Plzáková (Königová)
Květoslava Bicencová (Königová)
Marie Menczerová (Menczerová)

Životní jubilea
Datum
výročí
15.1.
24.2.
25.2.
15.3.
1.4.
18.4.
6.6.
24.6.
25.8.
16.10.

Jméno a příjmení
Anna Vomáčková
Zdeňka Školová
Anežka Tíková
Marie Berešová
František Vaníček
Bedřiška Benešová
Vítězslav Jahoda
Marie Vorlová
Zdena Hromířová
Růžena Leskovcová

Jubileum
75 let
60 let
75 let
60 let
65 let
75 let
70 let
75 let
70 let
95 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
28.3.
1.4.
8.4.
24.9.

Jméno a příjmení
Josef Kůta
Zdeňka Zdichyncová
Marie Školová
František Beneš

Datum
narození
1.12.1932
20.1.1934
13.81914
29.8.1911

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.

Poznámka

Rok 1997

Narození
Datum
nar.
29.5.97
3.6.97
16.9.97

Jméno a příjmení
Rodiče
dítěte
Otec
Matka
Zuzana Mazancová Zdeněk Mazanec Helena Mazancová (Dovhovičová)
Anna Petrovová
Marin Petrov
Marie Petrovová (Šťastná)
Tereza Repíková
Jan Repík
Helena Repíková (Jiříková)

Životní jubilea
Datum
výročí
21.1.
16.1.
24.1.
26.1.
29.1.
6.2.
28.3.
14.4.
27.5.
23.5.
26.9.
29.12.

Jméno a příjmení

Jubileum

Libuše Lihlová
Valentin Mulko
Josef Rotbauer
František Sehnal
Anna Losová
Anna Kudlicová
Amálie Pekárová
Milada Žáková
Jan Štětka
Jaroslav Vejpuský
Václav Beníšek
Vojtěch Zdichynec

60 let
65 let
70 let
80 let
60 let
65 let
85 let
70 let
65 let
60 let
75 let
65 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
5.1.
1.6.

Jméno a příjmení
Jaroslav Masný
Ludmila Roučková

Datum
narození
23.4.1923
10.10.1923

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.

Poznámka

Rok 1998

Narození
Datum Jméno a příjmení
Rodiče
nar.
dítěte
Otec
Matka
5.8.98 Petr Petrov
Marin Petrov
Marie Petrovová (Šťastná)
9.9.98 Marek Černohorský Luboš Černohorský Věra Černohorská (Vojáková)
Životní jubilea
Datum
výročí
1.1.
4.3.
20.3.
1.4.
22.4.
20.5.
15.6.
11.7.
23.8.
25.9.

Jméno a příjmení
Ladislava Hajšmanová
Anna Cyprisiáková
Jan Tík
Marie Tehlárová
Marie Šímová
Anna Kůtová
Růžena Bartůňková
Marie Zemanová
Zdena Masná
Jiřina Kolková

Jubileum
75 let
80 let
90 let
60 let
70 let
60 let
60 let
70 let
70 let
60 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
9.8.

Jméno a příjmení
Václav Beníšek

Datum
narození
26.9.1922

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.

Poznámka

Rok 1999

Narození
Datum Jméno a příjmení
nar.
dítěte
Otec
10.3.99 Zdeněk Kůta
Zdeněk Kůta
21.6.99 Jan Repík
Jan Repík

Rodiče
Matka
Vlasta Kůtová (Průchová)
Helena Repíková (Jiříková)

Životní jubilea
Datum
výročí
16.3.
10.4.
1.6.
8.8.
15.8.
4.9.
15.9.
20.11.

Jméno a příjmení
Jan Škola
Jaroslav Macholda
Marie Kalčíková
Růžena Jahodová
Marie Rotbauerová
Václav Brabenec
Karol Bereš
Václav Bláha

Jubileum
70 let
65 let
65 let
75 let
70 let
60 let
65 let
60 let

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.

Rok 2000

Narození
Datum
nar.
8.3.00
3.5.00
25.5.00

Jméno a příjmení
Rodiče
dítěte
Otec
Matka
Vojtěch Kovačík
Miroslav Kovačík Eva Kovačíková (Masopustová)
Michaela Fehérová Tibor Fehér
Drahomíra Fehérová (Jiříková)
Miroslav Mulko
Miroslav Mulko
Pavlína Mulková (Bahledová)

Životní jubilea
Datum
výročí
11.1.
9.2.
9.2.
20.3.
29.3.
8.4.
27.5.
5.6.
12.6.
15.6.
18.6.
12.7.
24.7.
12.9.
21.9.
6.11.
12.11.
7.12.

Jméno a příjmení
Jaroslav Matoušek
František Štětka
Marta Kovačíková
Jan Tík
Helena Mulková
Marie Vejpuská
Jaroslav Mazanec
Ladislava Olléová
Soňa Štětková
Jarmila Hajšmanová
Marie Beníšková
Božena Laštovková
Anna Macholdová
Marie Farkašová
Václav Los
Antonie Benešová
Milan Brezničan
Anna Sekretová

Jubileum
60 let
70 let
80 let
92 let
60 let
85 let
65 let
80 let
60 let
50 let
70 let
80 let
60 let
70 let
65 let
70 let
60 let
85 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
27.8.
27.8.

Jméno a příjmení
Božena Laštovková
Růžena Leskovcová

Datum
narození
12.7.1920
16.10.1901

Poznámka

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.

Rok 2001
Narození
Datum
Jméno a příjmení
nar.
dítěte
Otec
16.1.01 Květoslava Bicencová Josef Bicenc
14.7.01 Hana Divišová
25.12.01 Tomáš Fučík
Josef Fučík

Rodiče
Matka
Květoslava Bicencová (Königová)
Radka Bláhová (Bláhová)
Marie Menczerová (Menczerová)

Životní jubilea
Datum
výročí
15.1.
25.1.
30.1.
24.2.
25.2.
1.4.
18.4.
6.6.
24.6.
27.7.
25.8.
22.9.
17.10.

Jméno a příjmení
Anna Vomáčková
Anna Mazancová
Václav Muška
Zdeňka Školová
Anežka Tíková
František Vaníček
Bedřiška Benešová
Vítězslav Jahoda
Marie Vorlová
Muhr
Zdena Hromířová
Jaroslav Havlíček
Anna Šuková

Jubileum
80 let
60 let
60 let
65 let
80 let
70 let
80 let
75 let
80 let
60 let
75 let
60 let
60 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
18.2.
23.11.
??????????

Jméno a příjmení
Amálie Pekárová
Ladislava Olléová
Jan Tík

Datum
narození
28.3.1912
5.6.1920
20.3.1908

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.

Poznámka

Ve kterém roce ??

Rok 2002

Narození
Datum Jméno a příjmení
nar.
dítěte
29.7.
Filip Rychtařík

Rodiče
Otec

Matka

Životní jubilea
Datum
výročí
16.1.
24.1.
21.1.
26.1.
29.1.
6.2.
14.4.
15.4.
16.4.
10.5.
23.5.
23.5.
27.5.
29.10.
21.11.
26.12.
29.12.

Jméno a příjmení
Valentin Mulko
Josef Rotbauer
Libuše Lihlová
František Sehnal
Anna Losová
Anna Kudlicová
Milada Žáková
Karel Losleben
Jaroslav Vorel
Jan Máša
Miroslav Opava
Jaroslav Vejpuský
Jan Štětka
Jan Matúš
Marie Mušková
Milada Vaníčková
Vojtěch Zdichynec

Jubileum
70 let
75 let
65 let
85 let
65 let
70 let
75 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
70 let
60 let
60 let
60 let
70 let

Úmrtí
Datum
úmrtí
16.1.
2.3.
26.4.
5.7.
18.7.

Jméno a příjmení
František Štětka
Jan Čečka
Zdeněk Konečný
Josef Bicenc
Jaroslav Vejpuský

Datum
narození
9.2.1930
17.6.1951
2.4.1980
21.8.1972
23.5.1937

Poznámka

autonehoda
autonehoda
autonehoda

1.9.
??????????

František Štětka ml.
Miluše Tomanová

5.3.1968
3.5.1948

Razítko
Obecního úřadu

Starosta Karel König v.r.

autonehoda
V kterém roce ???

