
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZO Schválilo: 

- rozpočet obce na rok 2017. Příjmy ve výši 7.850 tis., Výdaje ve výši 7.850 tis. 

- Zvýšení ceny vodného na rok 2017 na 38.00,-Kč/m3 vč. DPH. 

- Poplatek za domovní odpad je ponechán ve výši 500,- Kč za osobu, poplatek za psa 

40,- Kč za každého dalšího 60,-Kč. Poplatky. uhraďte do 31. března 2017 na obecním 

úřadě nebo na účet obce: 1283359359/0800, variabilní symbol: uveďte číslo popisné. 

- Dlouhodobá nájemní smlouva na „Žroutovu stodolu“, podání dotační žádosti na 

rekonstrukci uvedeného objektu u Min. zemědělství. 

- Poskytnutí fin. částky na provoz Komunit. centra v období září–prosinec (2016) 

celkovou částkou 20.000,-Kč. 

- Pokácení modřínů nad čp. 78 a časti topolů okolo školy. 

- Vypracování variantní studie nakládání s odpad. vodami u společnosti ProVenkov s.r.o. 

- Podání žádosti ze Státního fondu životního prostředí na pořízení techniky pro 

zkvalitnění nakládání s bioodpadem. 

- Inventarizační komisi ve složení předseda: Sotona, členové: Hermanová, Stráník, 

Jarešová, Pittner. 

 

ZO neschválilo: 

- Odkup nemovitosti čp.165 za cenu 100.000,- KČ   

    

 

Zastupitelstvo obce muselo před Vánoci vyřešit stanovení ceny vodného na rok 2017. Již v průběhu října jsme 

byli informováni provozovatelem vodovodní sítě – společností VHOS, a.s. - o poklesu odběru vody ze sítě. 

Pokles je zapříčiněn tím, že ZD Trstěnice začalo, stejně jako další zemědělské subjekty v obci, odebírat vodu 

z vlastních podzemních vrtů. Odhaduje se, že v roce 2017 poklesne odběr vody o 35 % oproti průměrným 

hodnotám (cca 33 tis. m3) z minulých let. S poklesem odběru souvisí i pokles celkových příjmů taktéž o jednu 

třetinu. Aby mohla být zachována stejná kvalita služeb, je tedy nutné výrazně zvýšit vodné. 

Zastupitelé se nakonec usnesli na konečné ceně 38 Kč/m³  vč. DPH s tím, že případný rozdíl bude 

v roce 2017 uhrazen z rozpočtu obce. Přestože částka je „skoková“, neměla by ohrozit chod 

domácností. Průměrná roční spotřeba rodiny dosahuje 100-120  m³, mělo by se tedy jednat o 

navýšení o 800 – 960 Kč za rok, tedy o 67 - 80 Kč měsíčně.  Zastupitelstvo obce se snaží udržet 

cenu vodného co nejnižší.  

 

Fakta o obecním vodovodu 

Obec je zásobena vodou z vrtu TC-1, který byl nově proveden v roce 1988 (vodárna směrem 

na Chmelík). Vrt je hluboký 150 m, vydatnost je 10 l/s, povolený odběr je stanoven na 8 l/s. 

Z tohoto vrtu putuje voda do vodovodního řádu. Vodovodní síť byla vybudována ve třech hlavních etapách. 

První etapa byla dokončena v roce 1970, třetí o tři roky později.  V roce 2006 byl vybudován vodojem, dále 

několik posilovacích stanic, které zajišťují lepší tlak vody na kopcích. Celková délka vodovodní sítě čítá 11.139 

m, z toho 2.871 m je vedeno plastovým potrubím, zbytek je usazen v litině. Některé trasy vodovodu jsou staré 

47 let. Se stářím jsou spojeny i častější poruchy na řádu (v roce 2014 – 6 poruch, 2015 – 3 poruchy, 2016 – 5 

poruch). V posledních třech letech bylo opraveno několik šoupat a hydrantů (u DPS, u čp. 124, u školy). Opravy 

se řeší každý rok dle aktuálního stavu finanční prostředků získaných z vodného a závisí na finanční náročnosti 

oprav.  Obecní úřad vložil v roce 2016 ze svých prostředků do obnovy a rekonstrukce vodovodu 177 tis. Kč. 
              

R. Kmošek, storosta obce 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
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Z OBCE 
Mnozí z vás si dozajista 

všimli další etapy těžby 

topolů okolo školy. 

Stromy byly vysázeny 

po otevření školy a 

jejich věk je víc než 50 

let. Stáří odpovídá i stav 

stromů, jsou napadené 

jmelím a především mají 

silně proschlé větve, 

které ohrožují děti při 

cestě do školy. Zájemci, 

kteří by odklidili zbytky 

topolů po těžbě, nechť se 

co nejdříve nahlásí na 

OÚ. Dle zájmu bude 

dřevo přerozděleno 

zdarma k odvozu.  

 



 

Komunitní centrum bude i v roce 2017 nadále nabízet své služby občanům. V jeho 

prostorách, je možné pořádat rodinné oslavy, svatby a různé jiné akce, a to po 

domluvě kdykoli. Komunitní centrum má pro tyto příležitosti obstojně vybavenou 

kuchyň, do přilehlé jídelny se vejde cca 40 hostů. Pro případ větší akce je možné 

využít sál s kapacitou cca 65 hostů. V případě příznivého počasí se k využití nabízí 

i dvůr. 

 

V otevírací době si můžete přijít zacvičit do posilovny, zahrát si stolní tenis nebo 

kulečník. V pondělí a ve středu od 17:00 do 18:00 hodin je otevřena knihovna.  

 

Dále probíhá v KC:  

- Úterý od 17:00 - relaxační cvičení, pod vedením Jiřiny Sekové. Cena 50 Kč. 

Doporučujeme si s sebou vzít podložku na cvičení.  

- Úterý od 9:30 - mateřské centrum pro maminky na mateřské dovolené, které si 

mohou popovídat a vypít kávu, zatímco si jejich ratolesti hrají.  

- Středa od 18:00 - probíhá kurz anglického jazyka vedený panem Ivanem 

Pachlem. Případní další zájemci o tento kurz mohou kontaktovat paní 

Šplíchalovou. tel. 739 037 137. 

- Budou opět probíhat posezení s důchodci, která se konají nepravidelně, datum 

bude vždy včas uveřejněno. 

Případné další akce budou uveřejněny na internetových stránkách obce a 

vyhlášeny místním rozhlasem.  
 

Komunitní centrum hledá spolupracovníky, kteří mají chuť a čas vést nějaký 

zájmový kroužek, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Pokud umíte něco zajímavého, 

neváhejte a kontaktujte nás. 

 

Sotva jsme se rozloučili s podzimní částí soutěže, musíme 

naše fanoušky zklamat smutnou zprávou. Zdeněk Rožek se 

rozhodl vrátit do svého mateřského klubu a na jaře už za 

Trstěnici nenastoupí. Děkujeme mu za 

dobré a stabilní výkony, které 

v Trstěnici podával, a přejeme, ať se mu 

v Čisté daří. Náhradu za Zdeňka 

hledáme v domácích řadách, v jednání 

jsou tři hráči, o kterých věříme, že se 

stanou posilami týmu v jarní části 

soutěže. Trénink hráčů probíhá vždy 

v úterý od 18 hodin a v pátek, též od 18 hodin, hrajeme 

v místní tělocvičně sálovku. Pokud máte chuť sportovat, 

neváhejte a přijďte mezi nás.  

T. Kmošek 

 

 

V kalendáři jsou uvedeny pouze již domluvené akce, jistě se budete moci těšit i na další. Všechny akce  

budou plakátovány a uvedeny na webových stránkách obce a facebookových stránkách. 

KROUŽEK  MLADÝCH  HASIČŮ  KOMUNITNÍ CENTRUM TRSTĚNICE 

TJ SOKOL TRSTĚNICE 

Rozpis zápasů - jaro 2017 

NE 26.3. 14.30 Trstěnice - Radiměř 

SO 1.4. 16.00 Mladějov - Trstěnice 

NE 9.4. 16.00 Trstěnice - Čistá 

NE 15.4. 13.30 Kunčnina B - Trstěnice 

NE 23.4. 16.30 Trstěnice - Chornice 

NE 30.4.   Volno 

NE 7.5. 17.00 Trstěnice - Borová 

NE 14.5. 10.15 Mor. Třebová - Trstěnice 

NE 21.5. 17.00 Trstěnice - Pomezí 

SO 27.5. 15.00 Koclířov - Trstěnice 

PÁ 2.6. 18.00 M. Trnávka - Trstěnice 

NE 4.6. 17.00 Trstěnice - Boršov 

NE 11.6. 17.00 Trstěnice - Třebářov 

KALENDÁŘ AKCÍ 

25. Února - Masopust  25. března - Hasičský ples  15. července - Hasičská zábava 

25. Února - Dětský karneval  31. března - Cestopis. přednáška     4. srpna  - Hasičská zábava 

25. Února - Maškarní ples pro dospělé    2. dubna - Vítání občánků      18 a 19. srpna - Divadelní léto 

18. března - Josefovské posezení  22. dubna - Beseda s důchodci  20. srpna - Trstěnické Dožínky 
24. března  Divadelní představení 

Divadelního spolku 
VOJNARKA 

 13. května - Májová Křídovka     
a   28. května - dětský den     

25 .března     3. června - Den Tesařů     

Běžná otevírací doba KC je:  

 

Pondělí     15.00  - 18.00 

Úterý          16.00  - 19.00  

Středa        16.30  - 19.00 

Čtvrtek       15.00  - 18.00 

Pátek                 zavřeno  

 

 

Kontaktní údaje: 

Dominika Zindulková, 

Tel: 605 118 185 

email: kctrstenice@seznam.cz 

 

 



 

V souvislosti s připravovanou poznávací stezkou obcí Trstěnice si dovolujeme oslovit obyvatele s prosbou o spolupráci. 

V průběhu roku 2017 budou postupně shromažďovány historické podklady, které budou následně použity při tvorbě 

poznávací stezky. Ta představí příběhy jednotlivých staveb a míst, ukáže staré  pomístní názvy a na konkrétních příkladech 

umožní poznat lidová řemesla a tradice.  

 

Tematické zaměření poznávací stezky: 

- lidová architektura (zemědělské usedlosti, polygonální stodoly, křížky) 

- historie obce (tzv. Trstěnická stezka, Vojnarka, Alois Jirásek) 

- lidové zvyky (dožínky, masopust, posvícení) 

- krajinné kulturní prvky (úvozové cesty, kamenné zídky) 

- spolkový život (sokol, hasiči, atd.) 

- pomístní názvy 

Připravovaná poznávací stezka obcí Trstěnice by měla být nástrojem k uchování paměti míst a prezentaci hodnot kulturního 

dědictví ve venkovském prostředí. Prosíme proto všechny obyvatele, kteří vlastní historické fotografie, kroniky nebo jiný 

historický materiál s vazbou na obec Trstěnice, aby ho zapůjčili za účelem digitalizace. Z nashromážděných historických 

materiálů bude v létě u příležitosti Trstěnických dožínek vytvořena výstava.  

Již 5. ročník silvestrovského turnaje neregistrovaných hráčů se letos uskutečnil až 7. ledna 2017 v tělocvičně ZŠ a MŠ 

Trstěnice. I přes nepříznivé počasí, kdy mráz dosahoval až 20 stupňů pod nulou, se dostavilo skvělých 26 hráčů. 

Po deváté hodině ranní byl zahájen turnaj ve dvouhře. Každý z hráčů vylosoval místo 

v jedné z pěti skupin, kde hrál každý s každým. Podle výsledků v základní skupině byli 

hráči zařazeni do pavouka A (16 postupujících hráčů) nebo B (10 hráčů o umístění od 

17. místa). Celý turnaj probíhal v přátelském duchu a pod dohledem Tomáše Flódra, 

který si jako obvykle vzal na starost chod turnaje, a tak vše plynulo příjemným 

tempem a bez zbytečných prostojů. V 15:00 bylo vše rozhodnuto a vítězem se stal 

častý účastník turnaje Roman Coufal, který ve finále zvítězil nad Miroslavem 

Hápem, třetí místo obsadil Jiří Večeře. 

 

Po vyhlášení vítězů nastal čas již tradičně zahájit turnaj ve čtyřhře, který se 

z časových důvodů hrál od začátku vyřazovacím způsobem. Tohoto turnaje se 

zúčastnilo 6 týmů. Vítězem i této části turnaje se stal Roman Coufal a jeho 

spoluhráč Miroslav Propper, druhé místo obsadila dvojice Miroslav Háp a Radek Prokop, 

třetí místo pak dvojice Monika Valachová a Jaroslav Čejda. 

 

Vítězům gratulujeme a na závěr poděkování všem pořadatelům za přípravu turnaje a sponzorům za množství věcných 

cen. Těšíme se na příště.   Za kolektiv pořadatelů R. Šebesta 

 

 

MUDr Marcel Mareš - praktický lékař pro děti a dorost 

sestra: 733 344 324,    lékař: 603 701 208 

email: marcel.mares@seznam.cz 

  

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: nem. = nemocní, prev.= prevence a objednaní 

 

Upozornění: poslední pondělí v měsíci v Trstěnici neordinujeme 

 Zastupující  lékař: do 19 let MUDr. Kopecká - D. Újezd - 461 631 238.  

 vyšetření na řidičské průkazy, prevence apod. jen na objednání 

 Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7,30 -16,00 hod, pátek 7,30 – 13,00 hod 

 Rozhodnutí poskytovatele: k poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude 

vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, 

které stanoví zákon akt.1. 2. 2017.      

POZNÁVACÍ STEZKA OBCÍ 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

DĚTSKÝ LÉKAŘ 

Pondělí  14,00-14,45 nem. 14,45-15,30 prev. 

Úterý      

Středa    

Čtvrtek 9,00-10,00 nem. 10,00-11,00 prev.  

Pátek    

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Mrazivá tříkrálová koleda, která 

byla organizovaná tradičně Farní 

charitou Litomyšl proběhla v 

Trstěnici  7. ledna. Celková 

částka, která byla v letošním roce  

vybrána třemi skupinkami činí 

úžasných 22 155,-Kč. Děkujeme 

všem dárcům a především 

koledníkům! 

 

Dle skupinek bylo vybráno: 

  p. Fait –   6.030,-Kč 

 Krejsovi – 10.138,-Kč 

 Nowakovi – 5.981,-Kč 

 

 

 

https://www.facebook.com/455902990064/photos/pcb.10158020341895065/10158020337150065/?type=3
https://www.facebook.com/455902990064/photos/pcb.10158020341895065/10158020337150065/?type=3


ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRSTĚNICE 
 

Pomáháme nejen o Vánocích 

V úterý 20. prosince se tělocvična naší školy naplnila rodiči, 

prarodiči, sourozenci a dalšími rodinnými příslušníky žáků, kteří 

předvedli různá vystoupení a zpříjemnili tak přítomným čekání na 

Vánoce. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v rámci návštěvy 

naší Vánoční besídky přispěli dobrovolným vstupným nebo 

nákupem žákovských výrobků na dobročinné účely. Vybrali jsme 

6 880,- Kč a tato částka byla rozdělena rovným dílem mezi Klárku 

Rejmanovou z Dolního Újezdu, pro kterou ve škole sbíráme také 

víčka, a Denisku Vojtovou z Karle. Obě dívenky jsou vážně 

nemocné, a proto jsme se rozhodli obě rodiny finančně podpořit 

v jejich nelehké situaci.  

                                                                                                      Za žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Trstěnice Simona Kubešová 

Základní škola a mateřská škola Trstěnice srdečně zvou 

všechny předškoláky a jejich rodiče na společná setkání 

s názvem „ŠKOLA NANEČISTO“ v rámci přípravy na 

školní docházku a zápis do 1. třídy. 

 

BŘEZEN   dne: 14. 3. 2017 v 16 hod. v budově školy 

Téma: ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ - Mgr.  

Jana Holcová, uč. 1.třídy 

DUBEN   dne 5. 4. 2017 v 15 hod. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

 

První setkání budoucích školáků s paní učitelkou Ladou Jiroutovou na téma 

Rozvoj matematických představ již proběhlo 17. 1. 2017. Děti si vyzkoušely, 

jak to vypadá v takové škole – sedět v lavici, hlásit se, kreslit a hlavně počítat. 

Poznávaly číslice a geometrické tvary, řadily obrázky podle velikosti, zkoušely 

najít správnou cestu v bludišti, hrály si a přitom se vlastně učily. Když si 

nevěděly rady, měly u sebe velké pomocníky – rodiče. Děti byly velmi šikovné 

a zvládly společně vše na jedničku. 

 

HRAVÉ CVIČENÍ 
 

Srdečně zveme maminky a tatínky na hravé cvičení 

pořádané Mateřským centrem. Je určeno pro děti ve 

věku 1 – 3 roky. 

 Malé děti si osvojí základní pohybové návyky, naučí se 

pohybové říkanky, zatančí na písničky. Zacvičí si 

s balonem, padákem a jinými pomůckami. Učí se 

nejlépe napodobováním, a tak cvičí, tančí a dovádějí 

s rodiči. V každé lekci je nakonec pro děti připravena 

překážková dráha, která rozvíjí jejich motorické 

dovednosti. 

Po řízeném cvičení mají děti prostor pro volnou hru a 

navazování nových vztahů s vrstevníky. 

 

Cvičení probíhá každý pátek od 9:30 v Komunitním 

centru v Trstěnici. Více informací získáte na tel. čísle 

732 845 474.                

                         Budeme se na Vás těšit!! 

                                                                                                                                                      Maminky z mateřského centra 

 

 

http://www.zstrstenice.cz/fotogalerie/img-309-skola-nanecisto/
http://www.zstrstenice.cz/fotogalerie/img-309-skola-nanecisto/
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