
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu prázdnin započaly práce na vytvoření odpočinkového místa u „Dupalky“. Na betonovou studnu byla usazena dřevěná terasa 

s lavičkami, stolem a odpadkovým košem. Dále byla umístěna nová ruční pumpa s pískovcovým korýtkem. Okolo studny je vytvořen mlatový 

chodník ohraničen opukovým štětem. V prostoru je ukotven také stojan na kola a lavička s opěradlem. Okolí studny je doplněno doprovodnou 

zelení.  
 

Opravený kamenný kříž u urnového háje byl obroušen, zbaven nežádoucích kreseb, doplněn zlatým písmem. Horní části kříže byla plasticky 

doplněna, společně s křížem. Dále bude arboristicky ošetřen kaštan pro lepší viditelnost kříže. 
 

Obecní zaměstnanci v průběhu září vymalovali a natřeli střechy u všech čekáren. Dále prořezávají prostor pod kancelářemi ZD Trstěnice pro 

lepší viditelnost v nepřehledném úseku. V nejbližší možné době bude také upraven prostor okolo pumpy u hřbitova, která se podařila úspěšně 

opravit. Pokud nám počasí bude přát, bude zaveden vodní zdroj do prostoru urnového háje.  
 

V průběhu července a srpna byly opraveny některé místní komunikace emulzí. U některé vozovek bylo nutné vyměnit část povrchu (u 

zdravotního střediska, u školy, u Frankových) a byla vytvořena i nová komunikace k nově vznikající zástavbě „ na šenkýřově louce“ 
 

Dále byla schválena  Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ na rekonstrukci el.  Sítě – některé místní části (kopce) budou taženy v zemi (cca od 

čp. 108– čp. 120, čp. 22 – čp. 34). Projekt v dolní části není prozatím zpracován. Realizace by měla proběhnout na jaře 2017. S tím bude 

souviset i výměna veřejného osvětlení v těchto lokalitách. 
 

Obec uvažuje o zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem. Občanům chce nabídnout pořízení kompostéru, za částečně dotovanou cenu. 

Prosíme nezávazné přihlášení na obecním úřadě či emailem do předmětu uveďte KOMPOST nejpozději do pátku 29. 10. 2016. 

 

Případné připomínky, dotazy i zajímavosti ohledně obce můžete psát na mail obec@trstenice.cz,     

starosta obce R. Kmošek 

 
tsrtenice 
 

Z OBCE 

CO SE U NÁS VŠECHNO STALO ? 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 
 

            23. září k nám zavítal pan ing. Petr Bořil z Mariánských Lázní s poutavým povídáním a krásnými fotografiemi ze Saského 

Švýcarska. Pan Bořil k nám jezdí již tradičně na jaře a na podzim a má vždy připravené pěkné povídání a fotografie na vybrané téma. 

Přednáška je vhodná pro všechny věkové kategorie včetně dětí. Další návštěvu slíbil na pátek 31. března 2017 a téma si posluchači sami 

vybrali - Jizerské hory. Všem dosavadním příznivcům děkujeme za účast a budeme se těšit, že se naše řady rozšíří a navštíví nás také 

mladší generace.  

 

TRSTĚNICKÉ DIVADELNÍ LÉTO A TRSTĚNICKÉ DOŽÍNKY 
 

           Jako každý rok i letos jsme pořádali Trstěnické divadelní léto spojené s dožínkami. Tento, již osmnáctý ročník jsme 

zahájili v pátek 19. srpna premiérou divadelní hry Paroháči aneb Červené kalhoty v provedení našeho Divadelního spolku 

Vojnarka. V sobotu 20. srpna následovaly dvě reprízy.  

           Na neděli jsme připravili krojovaný dožínkový průvod. Bohužel, počasí nám nepřálo a po propršeném dopoledni jsme 

museli průvod zrušit. V poledne však déšť ustal, a tak se mohl v přírodním areálu za školou uskutečnit program, který byl 

zachován téměř beze změny. 

          Na zahájení dožínkové slavnosti byli přítomni hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Radko Martínek, 

starosta Litomyšle Radomil Kašpar, starostka Morašic Hana Štěpánová a ty nejdůležitější – zemědělce, jejichž práci jsme 

oslavovali, zastoupil předseda ZD Trstěnice Pavel Krejsa. Po úvodních proslovech hrála skvělá moravská dechová hudba 

Vacenovjáci. Dále se představil soubor České besedy z Mistrovic, několik tanečních vystoupení předvedly místní ženy, jedno 

dokonce secvičily společně s dětmi z místní ZŠ. Program pro děti byl přesunut do tělocvičny, kdy byl připraven skákací hrad, 

dětský koutek s dílnou pro šikovné ručičky a zajímavá poznávací výstava Zemědělství žije. 

         Návštěvníci mohli zakoupit výrobky z chráněné dílny, která je součástí denního stacionáře Charity Polička. Charita nám 

také pravidelně vyrábí stužky, které jsou vám návštěvníkům připnuty místo vstupenky při vstupu do areálu. K vidění byla 

přehlídka moderní zemědělské techniky a minizoo. Děti si mohly samy ve výhni u kováře vyrobit přívěsek na kůži.  

         Přestože počasí nepřálo, potěšil nás velký zájem diváků z širokého okolí o tuto přehlídku tradic českého venkova a také 

zájem místní mládeže, která se účastní nejen akce samotné, ale i její přípravy. Za to, že se Trstěnické divadelní léto těší takové 

oblibě u veřejnosti, vděčíme Pardubickému kraji a našim dalším sponzorům, bez jejichž pomoci bychom tuto finančně 

nákladnou akci jen stěží uskutečnili. Největší poděkování patří dobrovolníkům, kteří nám pomáhají areál připravit, zabezpečit 

chod celé víkendové akce a následně areál uklidit.  Díky všem!  
 

Trstěnický zpravodaj · www.trstenice.cz · říjen 2016 

mailto:obec@trstenice.cz


 

S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze zákona o ochraně 

ovzduší, který vstoupil v platnost již v roce 2012. Podle tohoto zákona je každý majitel (resp. provozovatel) kotle 

na pevná paliva povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad.  

 

Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle? 
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o 

jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen 

provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 

15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016 

Jak sehnat revizního technika? 
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout 

kontakt na příslušného proškoleného technika, tj. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktů můžete využít i internetový seznam 

techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky (http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php). Níže jsou uvedeny kontakty na nejbližší 

techniky. Cena revize se pohybuje 600,- Kč - 1.500,- Kč + dopravné (dle zjištěných informací nejčastěji 1.000,- Kč) Vhodné je se také 

domluvit, jestli v dohledném termínu neprovádí technik revizi i u dalších rodinných domů ve vaší obci, v takovém případě se vám může 

snížit cena za dopravu.  

 

Bude obec zajišťovat technika, který bude chodit v daný termín obcí stejně jako kominík? 
Obec NEBUDE zajišťovat „pochůzkového revizního technika“. Každá domácnost má jiný druh kotle a technik domluvený obcí by nemusel 

mít oprávnění na všechny typy kotlů.  Z tohoto důvodu si každá domácnost musí zajistit revizi u technika sama. Více se dočtete i na stránkách 

obce pod záložkou obecní úřad - Nepřehlédněte - Povinná kontrola kotlů na pevná paliva, kde naleznete další informace k této 

problematice (http://www.trstenice.cz/revize-kotlu). Naleznete zde i ukázku protokolu či sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru 

ochrany ovzduší. 

 

Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?  
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností (v našem případě tedy 

Městským úřadem Litomyšl). Vyčkejte tedy na výzvu městského úřadu v Litomyšli. Na náš obecní úřad se revize kotlů dokládat nemusí.  

 

Jak zjistím, jaký je příkon mého kotle?  

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a 

účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností 

v procentech x 100 (například 24 kW: 80% x 100 = 30 kW příkon). 

Případné odpovědi na vaše otázky naleznete na http://www.trstenice.cz/revize-kotlu, v případě nejasností volejte na Obecní úřad Trstěnice 

461 634 171 nebo pište e-mail: obec@trstenice.cz, do předmětu uveďte REVIZE KOTLE 

Kontakty:  

Jiráček František 

777 601 073 

frantisek.jiracek@gmail.com 

Osík u Litomyšle 180 

DAKON – Bosch 

BUDERUS – Bosch 

 

Kuchta Václav 

776 665 090   

kuchtavaclav@email.cz 

Budislav 4 

 

VIADRUS, a.s. 

KOVARSON, s.r. 

ATTACK, s.r.o. 

ATMOS 

OPOP, s.r.o. 

ROJEK, a.s. 

 

Prokůpek Jiří  

603 219 072   

jiriprokupek@centrum.cz 

Sebranice 73 

  

SLOKOV, a.s. 

VIADRUS, a.s 

ATMOS 

 

Kvapil Jaroslav 

606 458 931 

kvapilinstalaterstvi@seznam.cz 

Dolní Újezd 274 

VIADRUS, a.s. 

SLOKOV, a.s. 

Buderus – Bosch 

DAKON – Bosch 

OPOP, s.r.o 
 

 

Cvičení pro těhotné 
Srdečně zveme nastávající maminky, aby si přišly zacvičit. 

Cviční pro těhotné se koná každé pondělí a čtvrtek od 18 hodin 

v zasedačce obecního úřadu. Cvičení vede Šárka Šafránková. 

Potřebujete pouze velký míč a boty na cvičení. 

Cvičení na balančních podložkách Bossa 
Každé pondělí a čtvrtek od 18 hodin se v zasedačce obecního úřadu 

koná také cvičení na balančních podložkách Bossa pod vedením 

Lenky Pittnerové. Přijďte si společně s námi protáhnout tělo. 

Potřebujete pouze cvičební úbor a boty. Nářadí je k dispozici.  

Bližší informace ke cvičení získáte na telefonu 736629802 

 

 

REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA 

CVIČENÍ NA OÚ 

http://www.trstenice.cz/revize-kotlu
http://www.trstenice.cz/revize-kotlu
mailto:obec@trstenice.cz
mailto:frantisek.jiracek@gmail.com
mailto:kuchtavaclav@email.cz
mailto:jiriprokupek@centrum.cz
mailto:kvapilinstalaterstvi@seznam.cz


 

 

PODZIMNÍ A DUŠIČKOVÁ VÝSTAVA 
Dne 23. října proběhne v komunitním centru Podzimní a dušičková výstava v době od 10 do 17 hodin. Na výstavě můžete zhlédnout, 

zakoupit nebo si i sami vyrobit dušičkovou vazbu na hřbitov, podzimní vazbu na okna nebo do domácnosti. Materiál na vazby si můžete 

přinést vlastní nebo bude k dispozici přímo na výstavě.  
 

V tělocvičně komunitního centra bude připravena malá prodejní výstava, kde se objeví zejména tradiční podzimní produkty. Na 

výstavu můžete přispět svými výpěstky, zavařeninami, zajímavými recepty, fotografiemi rozkvetlých oken, balkonů, zahrádek i vašich 

výpěstků. Po výstavě vám bude vše vráceno. 

V jídelně bude připraveno malé občerstvení. Těšíme se na vaši návštěvu. 
 

ADVENTNÍ VÝSTAVA 
Na začátek adventu, na sobotu 19. listopadu, tradičně připravujeme v prostorách komunitního centra adventní výstavu, na níž si můžete 

prohlédnout a zakoupit adventní věnce a vazby, vánoční vazby a dekorace. V tělocvičně opět bude připravena prodejní výstava. V prvním 

patře bude probíhat dětský bazárek a v jídelně na vás bude čekat malé občerstvení.  
 

VÁNOČNÍ KONCERT A ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU. 
Vánoční koncert se uskuteční v neděli 18. prosince od 14 hodin v kostele Nalezení sv. Kříže v Trstěnici. Vystoupí děti z naší základní školy 

a pěvecký sbor ze Svitav. Po skončení koncertu vás čeká občerstvení v komunitním centru spojené se zpíváním u vánočního stromu. Přijďte 

si společně s námi poslechnout krásné koledy a vánoční písně, zahřát se vánočním punčem, zazpívat si u stromečku a příjemně se tak naladit 

na nadcházející sváteční dny.  

 

 

V nových prostorách Mateřského klubu je pořád veselo. K maminkám, které pravidelně chodí se svými 

ratolestmi, přibývají nové děti, jak již narozené, tak ty“ schované“ :D. Scházíme se pravidelně každé úterý 

od 9:30 do 11:30. V klubu probíhá volná zábava. Děti mají k dispozici hračky a maminky mohou u 

kávičky nebo čaje probrat mateřské starosti a radosti. 

  

Na stejném místě se opět od října rozjíždí výtvarné dílničky šikovných ručiček.  Budeme se tedy na malé 

tvořivce těšit 27. 10. 2016 v 15:30. Protože nám začal podzim, také dílničky budou o něm a vyrobíme si 

podzimní lucerničku. S sebou si vezměte asi 20 kusů spadaných listů sušených i čerstvých. Pokud budete 

mít o dílničky zájem, napište prosím na Facebook: Mateřské centrum a šikovné ručičky nebo na                    

tel: 737352099. 

Děkujeme a budeme se těšit v klubu nebo v dílnách.                     Lucie Lněničková a Jana Siglová 

 

Jak jistě mnozí z vás, vážení spoluobčané, víte, funguje u nás kroužek mladých hasičů. Scházíme se vždy ve čtvrtek v 17 hodin, a to v letním 

období na hřišti, v zimě v hasičárně. Učíme děti, co vlastně obnáší být hasičem. I když je dětí poměrně málo, nikdy se nenudíme.  

Letošní rok jsme zasvětili přípravě oslav výročí založení SDH v Trstěnici. Nacvičili jsme s dětmi požární útok a parodii na dálkovou dopravu 

vody. Obojí jsme předvedli na červencové slavnosti. Všem dětem děkujeme za jejich úsilí. Myslím, že se obojí vydařilo. 

A co dalšího plánujeme? Do konce letošního roku čekají na malé hasiče každý čtvrtek úkoly, které budou plnit v hasičárně, a na jaro příštího 

roku jsme po dohodě s dětmi rozhodli o tom, že se zapojíme do úklidu naší obce. Děti vybraly místa, která si podle jejich úsudku zaslouží 

být hezčí, a ta uklidíme. 

Kroužek mladých hasičů je i nadále otevřen všem dětem, které se chtějí zapojit. Přijďte mezi nás!  

Tomáš Kmošek, tel. 736 700 780 

 

 

Co nového v nové sezoně? Po dlouhých jednáních s Čistou se nám podařilo přivést natrvalo do Trstěnice hráče Petra Mojdla, Zdeňka 

Rožka, Romana Doležala, Jakuba Kadidla, Jaroslava Hárovníka ml. a Vladimíra Vícha, takže náš kádr výrazně posílil. Díky našemu sponzoru 

Ing. Pavlu Bartošovi (Kávoviny Pardubice), kterému patří velké poděkování, můžete na hřišti vidět trstěnické hráče v nových dresech. 

Začátek nové sezony sice nevyšel úplně podle našich představ, ale to, že v polovině sezony jako posila týmu přibyl Ondřej Hladík 

z Horního Újezdu, a vytrvalé úsilí nakonec přinesly své ovoce. Výhra s Moravskou Třebovou 3:0 a vítězství nad Pomezím 4:0 přinesly 

dlouho očekávané body. Navíc Jaroslav Pechr proměnil v prvním říjnovém týdnu svoji nominaci v anketě Borec kola ve vítězství a hned 

v druhém říjnovém týdnu ho za svůj výkon proti Pomezí korunovaný hattrickem následoval Jiří Nešpor. Stejný hráč se blýskl třemi  góly i 

tento víkend, kdy jsme otočili nepříznivý vývoj zápasu s Koclířovem. V poločase jsme prohrávali o dva góly, přesto náš tým zvítězil v poměru 

6:2.  

Když zrekapituluji současný stav, máme po devíti kolech čtyři výhry, jednu remízu a čtyři prohry, tedy celkem 13 bodů a na celkové 3. 

místo ztrácíme sedm bodů. V posledních třech kolech podzimní části se budeme snažit získat body nejprve 23. října v Boršově (od 15.00), 

v sobotu 29. října v Třebářově (od 14:30) a také v posledním zápase podzimu, který sehrajeme doma 6. listopadu od 14.00 s vedoucím 

týmem – Městečkem Trnávkou. Tak prosím neseďte doma a přijďte nás podpořit. Potřebujeme vás, fanoušci!! 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

                  MATEŘSKÉ CENTRUM A ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

KROUŽEK  MLADÝCH  HASIČŮ  

KROUŽEK  MLADÝCH  HASIČŮ  

SOKOL TRSTĚNICE 



 
Komunitní centrum Trstěnice nabízí k využití své prostory a zařízení občanům Trstěnice, 

partnerům projektu i nejširší veřejnosti v těchto oblastech:  

 setkání občanů i přátel při nejrůznějších příležitostech, rodinné akce, klub seniorů, 

rodin, manželů, mateřské centrum, mládež, farní společenství; 

 setkání nejrůznějších zájmových skupin, např. hudební a pěvecké, výtvarné a 

keramické, uměleckořemeslné, fotografické, dramatické a taneční, sportovní.  

 

Ke všem vyjmenovaným či dalším podobným aktivitám je možné využít v přízemí 

bezbariérový přístup, vnitřní dvůr a vnější zahradu s hracími prvky pro malé děti, 

víceúčelový sál, klubovnu s kuchyňským zázemím a s prezentačním zařízením a ozvučením, 

knihovnu a čítárnu s přístupem k internetu s možností kopírování dokumentů a hygienické 

zázemí i pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

V 1. patře, kam je přístup umožněn po schodištích, můžete využít dvě herny (malou a velkou) s hygienickým zázemím, fitness s posilovacími 

stroji a hygienickým zázemím, klubovnu, která je určena k setkávání maminek s dětmi.  

 

V případě volné kapacity je Komunitní centrum možné využít i pro ostatní organizace a jednotlivce v rámci povolených aktivit na základě 

domluvy se správcem objektu.  

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A AKTIVITY KC PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 
 

Mateřské centrum: otevřeno každé úterý od 9.30 hodin.  

 

Relaxační cvičení s paní Jiřinou Sekovou proběhne 18. 10., 25. 10., 1. 11., 15. 11., 22. 11. vždy od 17 hodin. V prosinci se necvičí. V novém 

roce budeme cvičit 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1. ve stejném čase. Cvičení se nekoná 8. 11. a 29. 11. 2016.  

Vstupné 50,- Kč. 

 

Kurz angličtiny pro začátečníky s panem Ivanem Pachlem se koná každou středu od 18 hodin. 

 

Masáže a duo masáže pro páry nebo dvojce na objednání po telefonické dohodě na tel: 739 189 788 Jiří Vedral nebo 605 438 691 Květa 

Wlotzková. 

 

První Posezení důchodců s živou muzikou se uskutečnilo 5. října 2016, další se koná ve středu 23. listopadu 2016 od 14 do 18 hodin, Pro 

dobrou náladu vám zahrají manželé Vodehnalovi. Termíny dalších posezení v roce 2017 budou upřesněny. 

 

Beseda o historii naší obce 

Z důvodu nemoci se v pátek 21. října bohužel ruší beseda o historii naší obce s panem Josefem Sotonou, Náhradní termíny budou upřesněny. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Dětské divadélko MOPEADD vás v pátek 11. listopadu 2016 od 16 hodin srdečně zve na představení ZLATOVLÁSKA. Vstupné děti 40,- 

Kč, dospělí 50,-Kč. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA KOMUNITNÍHO CENTRA 
 

Pondělí    15.00 – 18.00 

Úterý       16.00 – 19.00 

Středa      16.30 – 19.00 

Čtvrtek    15.00 – 18.00 

Pátek          zavřeno 

 

Můžete si přijít zacvičit do posilovny, zahrát si stolní tenis nebo kulečník. V případě zájmu je možné se 

domluvit na individuální otevírací době. V pondělí a ve středu od 17 do 18 hodin je otevřena knihovna.  

 

Kontakt:    Dominika Zindulková, tel: 605 118 185,  e-mail: kctrstenice@seznam.cz 

 

 
 

Výpůjční doba Obecní knihovny v Trstěnici bude ve školním roce 2016-17 vždy v úterý od 16 do 18 hodin. V současnosti dochází 

k digitalizaci knihovního fondu, takže se čtenářům omlouváme za to, že je jim k dispozici jen část fondu obecní knihovny. Digitalizace bude 

dokončena do konce kalendářního roku. Knihy výměnného fondu ze svitavské knihovny jsou k dispozici bez omezení.  

 

Obecní knihovna pořádá kurzy anglického jazyka pro začátečníky, které probíhají vždy ve středu od 18 hodin v KC Trstěnice. Kurzy vede 

pan I. Pachl. Bohužel pro malý zájem jsme neotevřeli kurzy německého jazyka a angličtiny pro pokročilé. Omlouváme se všem těm, kterým 

jsme nemohli vyhovět. Věřím, že se tak stane v budoucnu.  

M. Šplíchalová 

 

 

KOMUNITNÍ CENTRUM TRSTĚNICE 

OBECNÍ KNIHOVNA 

mailto:kctrstenice@seznam.cz

