
 

Vážení spoluobčané, 

 

v posledním čísle Trstěnické stezky jste měli možnost vyplnit 

dotazník, který se týkal života v naší obci. Všem, kteří dotazník vyplnili, 

děkujeme. Ceníme si vašich názorů, postřehů i kritiky, jež se v dotazníku 

objevily.. V současnosti se dotazník vyhodnocuje a dále zpracovává a 

výsledky tohoto šetření budou využity při vytvoření strategického plánu 

rozvoje obce. 

Pevně doufám, že se nám podaří zlepšit také podobu tohoto zpravodaje a 

snad již příští číslo Trstěnické stezky dostanete v nové, rozšířené podobě. 

Abychom vás mohli lépe informovat o dění v obci, hledáme 

dobrovolníky, kteří by nám pomohli například s psaním článků. Určitě se 

v obci děje spousta zajímavostí, které mnohdy ani nezaregistrujeme. 

Napište nám o nich. Pokud máte zájem podílet se na Trstěnické stezce, 

ozvěte se prosím na email: obec@trstenice.cz, ucetni@trstenice.cz nebo 

se zastavte na obecním úřadě.  

 

 

 

 

Přidělené dotace 
Během července získala obec 

dotaci z Ministerstva 

zemědělství na vytvoření 

odpočinkového místa u studny 

„Dupalka“. Jak jste si mohli 

všimnout, v současnosti již 

probíhá rekonstrukce tohoto 

místa.  

Dále se nám podařilo získat 

dotaci na opravu křížku u 

kaštanu vedle urnového háje. I 

zde již byly zahájeny 

restaurátorské práce. Horní díl 

křížku byl odvezen do 

restaurátorské dílny. Dílo by 

mělo být hotovo přibližně 

v polovině září.   
 

 

Od jara se v naší obci uskutečnila řada kulturních a 

společenských akcí. Jednou z nich byla dubnová 

beseda s důchodci. Děkujeme všem za hojnou účast. 

Pro pobavení babiček a dědečků si připravily krátká 

vystoupení děti z mateřské a základní školy a 

odpoledne zpestřili svými výkony i žáci 

dolnoújezdské umělecké školy, která má v Trstěnici 

pobočku. O nástrahách stáří, které jistě na naše čilé 

důchodce nečíhají, a zdravé životosprávě v časném 

podzimu života pohovořil pan doktor Jaroslav Cacek.  

A pak už naše hosty čekaly malé pohoštění, tombola 

a zábava s tancem a muzikou. 

 

11. května děti z mateřské školky a školní družiny 

pozvaly do tělocvičny místní základní školy svoje 

maminky a babičky, protože jim připravily dárek ke 

Dni matek. Tělocvična se opět po roce proměnila 

v kavárničku, ve které se zpívalo, tančilo a hrálo. 

Každá maminka si pak domů odnesla dárek, který jí 

vlastnoručně vyrobil její malý šikula.  

 

Druhou sobotu v květnu pořádaly Obec Trstěnice a 

Obec Čistá festival dechových hudeb Májová 

křídlovka. Po dvou deštivých letech, kdy se festival 

konal v krásném prostředí kulturního domu v Čisté, 

se křídlovka vrátila k nám do přírodního areálu za 

školou, abychom si opět užili trochu svěží jarní 

zeleně a sluníčka. Svým vystoupením potěšili diváky 

tři kapely – Stříbrňanka, Pohoranka a Pardubická 

šestka.  Přestože program, počasí i občerstvení 

slibovaly krásné odpoledne a do areálu přilákaly 231 

platících diváků, trochu nás mrzí, že to byli hlavně 

přespolní.  

  

Den dětí s námi letos přijeli slavit Mach a Šebestová. 

Prožili jsme s nimi jedno takové netradiční nedělní 

vyučování. A protože Mach s Šebestovou chodí do 

3.B už celých třicet čtyři let, mohli jsme se od nich 

lecčemus naučit. Třeba mumifikaci! Tu nám paní 

učitelka nikdy názorně nepředvedla! A přitom k tomu 

stačí deset rolí toaletního papíru. I když bylo 

vyučování s Machem a Šebestovou zábavné, bylo to 

vyučování a to, jak známo, ne všechny děti baví. Ale 

i pro takové bylo na oslavu dětského dne přichystáno 

rozptýlení. Mohli si vytvarovat balónek, udělat 

supervelkou bublinu nebo vyrobit placku s vlastním 

motivem.   Nakonec všechny děti čekala odměna.   

 

V sobotu 18. června byl nejvyšší čas přivítat léto, a 

tak jsme do komunitního centra pozvali skupinu 

TRIOLit z Litomyšle. Krásná letní noc a známé 

country melodie přilákaly na osm desítek posluchačů. 

A když se pak se svým vystoupením přidaly zdejší 

šenkýřky, rozproudila se ta správná taneční zábava.  

 

Děkujeme vám všem, kteří jste se námi 

pořádaných akce zúčastnili, protože to je pro nás 

velká odměna. A velmi děkujeme vám všem, kteří 

jste nám pomohli s organizací. 

 

Z OBCE 

CO SE U NÁS VŠECHNO STALO ?  
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SDH TRSTĚNICE 
Oslava 140. výročí založení SDH v Trstěnici 

 

9. července místní Sbor dobrovolných hasičů uspořádal slavnost u příležitosti oslavy 140. výročí svého založení. 

Slavnostní průvod hasičů v uniformách, koňských povozů i hasičských vozů přivedl do areálu za školou četné 

návštěvníky. Návštěvníci si během odpoledne mohli prohlédnout historickou i současnou hasicí techniku, a 

dokonce jim hasiči předvedli i požární útok. A protože to byla slavnost hasičská, k tanci i poslechu hrála Malá 

východočeská hasičská dechovka Šeucovská muzika ze Skutče vedená kapelníkem Josefem Skálou. Program 

pokračoval i večer taneční zábavou, během které návštěvníkům až do ranních hodin hrála rocková kapela Rotoped 

ze Svitav. Všem děkujeme za návštěvu! 

Jarní část fotbalové soutěže třetí třídy vyšla ve srovnání s podzimní části našemu fotbalovému celku 

výrazně lépe. Po příchodu posil se naše hra změnila a na hřišti zavládly klid a pohoda. Odrazilo se to i na 

bodovém zisku. Za pět výher a dvě remízy jsme získali 17 bodů. Sezónu jsme zakončili zápasem s 

Chornicemi na domácím hřišti výhrou 2:1, a symbolicky tak poděkovali našim fanouškům za jejich 

přízeň a dali malý dárek Jirkovi Frankovi, bývalému předsedovi klubu, k šedesátým narozeninám.  

Jirko, všechno nejlepší!!! 

Přestože se nám v jarní části dařilo, patřila nám v závěrečné tabulce pouze dvanáctá příčka s celkovým 

počtem 25 bodů. Totiž jedna z posil, F. Jána z Horního Újezdu, se v utkání s Vendolím zranila a do 

dalších utkání již nenastoupila. A pak ten nešťastný osmibodový podzim! 

 

Letošní fotbalový rok byl pro nás náročný 

z naprosto nefotbalových důvodů. Museli jsme 

se vypořádat s tzv. fotbalovou revolucí. Co to 

znamenalo? Digitalizaci. Při každém zápase je 

nutné být připojen na internet, neboť zápisy o 

utkání se již nepíší na papír, ale vše se řeší 

online. Další novinkou je nový přestupní řád, 

který platí od sezóny 2016/2017. Hlavní změnou 

v řádu je zrušení hostování v amatérském 

fotbale. Co to znamená pro náš tým? Všechny 

hráče, které jsme měli na hostování, nyní 

musíme odkoupit od jejich mateřského klubu. To 

sice má svá pozitiva, ale přinese to i řadu 

negativ.   Naši situaci komplikuje ten fakt, že 

nemáme žákovské ani dorostenecké mužstvo. A 

navíc některé kluby z okolních obcí stanovily 

ceny hráčů velmi vysoko, a to i přestože za jejich 

klub několik let nehrají. Je smutné, že i tam, kde 

by se měl fotbal hrát hlavně pro radost, budou 

mít hlavní roli peníze.  

 

V nové sezóně se můžete těšit třeba i na derby 

s Čistou, a to 27. srpna na hřišti v Čisté! 

Děkujeme všem fanouškům, kteří nám drželi 

palce, a doufáme, že nám zachováte přízeň i 

v nové sezóně, která startuje již tento víkend 

zápasem v Radiměři.  
 

SO 13. 08  17.00 Radiměř - Trstěnice 

NE 21. 08  10.00 Trstěnice - Mladějov 

SO 27. 08   17:00 Čistá - Trstěnice 

NE 04. 08   17:00 Trstěnice - Kunčina B 

SO 10. 09   17:00 Chornice - Trstěnice 

SO 24. 09   16:30 Borová - Trstěnice 

NE 02. 10   16:30 Trstěnice - M. Třebová 

SO 08. 10   16:00 Pomezí B - Trstěnice 

NE 16. 10   16:00 Trstěnice - Koclířov 

NE 23. 10   15:00 Boršov - Trstěnice 

SO 29. 10   14:30 Třebářov - Trstěnice 

NE 06. 11   14.00 Trstěnice - M. Trnávka 

 

   

Obecní knihovna v Trstěnici nabízí zájemcům výuku 

angličtiny a němčiny. 
 

Kurzy budou probíhat od října 2016 do května 2017 a jsou určeny začátečníkům i pokročilým. Vyučovat budou 

I. N. Pachl (angličtina) a M. Pecháčková (němčina). Zájemci prosím hlaste se do 23. září na e-mail 

marcela.splichalova@atlas.cz nebo na telefon 739 037 137. Cena a otevření kurzu jsou závislé na počtu 

přihlášených. Více informací podá M. Šplíchalová.  

 

19. – 20 . 8. 2016 Trstěnické divadelní léto  

21. 8. 2016  Dožínky 

26. 8. 2016      Taneční zábava se skupinou HABAL 

23. 9. 2016       cestopisná přednáška Ing. Bořila 

 

 

SOKOL TSRTĚNICE 

KNIHOVNA 

NADCHÁZEJÍCÍ  UDÁLOSTI  
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Divadelním soubor Vojnarka a Obec Trstěnice vás srdečně zvou na Trstěnické divadelní léto. Divadelní 

představení s názvem PAROHÁČI ANEB ČERVENÉ KALHOTY můžete zhlédnout v pátek i v sobotu vždy od 

20 hodin, v sobotu také od 15 hodin. 

Letos soubor nacvičil komedii Vlastimila Pešky napsanou na motivy dvou Molièrových her. Děj se točí kolem 

červených a také modrých kalhot, které (jak jinak) symbolizují politické ambice. Ale je to hra především o lásce (a 

taky o záletech). 

 

Dožínkový průvod vychází od obecního úřadu ve 13 hodin. V průvodu uvidíte trstěnické ženy, mládež a děti 

v krojích, koně zapřažené do žebřiňáků a kočárů, jezdce na koních, historické automobily apod. Do kroku zahraje 

dechová kapela Dolnovanka.  

 

Průvod Vás po položení věnce u pomníku padlých za svobodu naší vlasti zavede do přírodního areálu za základní 

školou, kde od 14 hodin začne kulturní program. Zahrají nám moravská dechová kapela VACENOVJÁCI a již 

zmíněná DOLNOVANKA, dále vystoupí česká beseda z Mitrovic a nebudou chybět trstěnické ženy, které si 

přichystaly pro diváky i malé překvapení. 

 

Letos bude o něco bohatší také 

dětský koutek. Připraveny budou 

skákací hrad, malování na 

obličej, malá dílnička či kování 

železa ve výhni. Děti si budou 

moci pohladit telátko i zaskotačit 

v pěně. Nejen pro děti jsou 

určeny projížďky na koňských 

povozech. Novinkou bude stánek 

projektu „Zemědělství žije“.  

V areálu bude vystavena moderní 

zemědělská technika, jeřáb, který 

vás vyveze do výšky 55 m, 

stánky, řemeslníci, cukrátka, 

dobré jídlo i pivo. Vezměte svou 

rodinu i přátele a přijďte se 

podívat. 

 

 

Statek u Ležáků zahájil prodej česneku. Lze zakoupit odrůdy 

českých paličáků s výbornou skladovatelností. 

 

- kvalita výběr: 

Havran - extra ostrý                                                 150,-Kč/kg 

Bjetin -ostrý, vhodný pro žlučníkáře                        150,-Kč/kg 

obě odrůdy - na stoncích 10 - 20 cm                         140,-Kč/kg 

 - menší              90,-Kč/kg 

Pletené copy a kytice z česneku   

vhodné k dekoraci i uskladnění           200,- Kč/kg 
- na objednávku 

Iva Kuchtová - prodej a objednávky, tel.: 775 245 098,  739 963 190 

 

 

Zveme vás na pohodový večer při harmonikách 13. srpna od 20:00. Vstupné dobrovolné. 

TRSTĚNICKÉ  DIVADELNÍ LÉTO  A  DOŽÍNKOVÁ  SLAVNOST  

STATEK U LEŽÁKŮ 

SAJDLŮV  MLÝN 



 

 


