
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V současné době v naší obci probíhá rekonstrukce 
sítě nízkého napětí v části od obecního úřadu po čp. 
10, kterou realizuje společnost VČE - montáže, a, s. 
Stavbu bohužel provází několik zdržení, za které 
nenese obec odpovědnost. Bohužel i komunikace 
s vedením společnosti velmi drhne. V současnosti 
jsou osazeny sloupy a nataženo kabelové vedení. 
Následně bude nutné demontovat veřejné osvětlení, 
které bude moci být zpět osazeno až po kolaudaci celé 
stavby. Z tohoto důvodu prosíme občany o trpělivost a 
shovívavost a především o to, aby respektovali 
bezpečnostní opatření. Další etapa rekonstrukce sítě 
bude probíhat od čp. 10 směrem k obci Čistá a měla 
by být dokončena do konce listopadu.  
 
Mnozí z vás si jistě všimli rekonstrukce parkovací 
plochy před obchodem, kterou po předložení 
cenových nabídek provádí společnost SaM Litomyšl, 
a.s. za celkovou sumu 439 164,02,-Kč. Projíždějte zde 
tedy s velkou opatrností. Další cesta, která se bude 
v tomto roce obnovovat, je cesta k čp. 137 (k „Ruhlově 
kapličce“). Na tuto akci získala obec dotaci 110.000 Kč 
z Programu obnovy venkova. Cesta bude realizována 
na podzim. 
 
Dále měl být realizován chodník v nepřehledné 
zatáčce u trafostanice v blízkosti hřbitova, aby byla 
zajištěna větší bezpečnost školáků při cestě do školy.  

 

 
Tento projekt přesunulo zastupitelstvo na příští rok, a to 
z důvodu zažádání o dotační příspěvek ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury, který může pokrýt 
náklady až do výše 85 %. 
 
Obec dále získala dotaci na vytvoření nového 
odpočinkového místa u „Zachrova pramene“. Místo 
bude osazeno lavičkou, stolem, bude opravena pumpa, 
vytvořeny vodní hrací prvky pro děti. Dále byla získána 
dotace na opravu Sajdlova kříže u čp. 173, kterou budou 
provádět studenti restaurátorské školy. Obě dotace byly 
získány z Programu údržby a obnovy kulturních a 
venkovských prvků. Do tohoto programu jsme také 
podávali žádost na poskytnutí dotace na opravu 
Žroutovy stodoly. Prozatím v této věci nebylo 
rozhodnuto, přesto věříme v příznivý vývoj pro naši 
obec.  
 
Obec také podala žádost na získání dotace na pořízení 
svozové techniky na sběr bioodpadu. V této věci nebylo 
doposud rozhodnuto. Termín konečného rozhodnutí se 
neustále odsunuje.  
 
Obec nově zakoupila dva párty-stany (rozměry 10 x 5 m 
a 12 x 6 m). 
 
Je restaurován náhrobní kámen ikony obce – 
Vojnarky, práce provádí studenti restaurátorské školy 
pod vedením BcA. Petra Rejmana. 

    

Všem přejeme pohodové prázdniny a příjemnou letní dovolenou plnou sluníčka 

a krásných zážitků.   
           Zastupitelstvo obce Trstěnice 

Druhou květnovou sobotu pořádala naše obec ve 
spolupráci se sousední Čistou již sedmý ročník Májové 
křídlovky. Na letošní přehlídce dechových hudeb postupně 
vystoupily Járinky s Jiřím Škvárou, Dolnovanka a jako 
hlavní kapela Dubňanka s hostem Jiřím Helánem. 
Pěkné slunečné počasí přilákalo více než dvě stovky 
návštěvníků, přesto - k naší velké lítosti - si do areálu za 
školou našlo cestu jen málo místních posluchačů. 
V závěru festivalu nás mile překvapil europoslanec 
MUDr. Stanislav Polčák svým vystoupením, v němž vyjádřil 
poděkování za rozvoj lidových tradic v naší obci. Jeho účast 
svědčí o tom, že Májová křídlovka již má své jméno.  

Velice děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při přípravě festivalu, a zajistili tak plynulý průběh Křídlovky. Dík 
patří hasičům z Trstěnice a Čisté, kteří zajistili stavbu tanečního parketu i svoz místních posluchačů.  

CO SE DĚJE V OBCI ? 

MÁJOVÁ KŘÍDLOVKA 

Trstěnický zpravodaj · www.trstenice.cz · Červenec 2017 



V současné době vzniká ve spolupráci Obce 
Trstěnice a Institutu lidového kulturního dědictví, z. s. 
nová kniha mapující historii jednotlivých domů a míst 
v Trstěnici. Kniha bude doplněna o zajímavé 
informace, příběhy i tradice a kulturní akce, které byly 
v minulosti běžnou součástí života obce. Knihu 
bychom rádi doplnili o autentické fotografie z 
minulosti. Hledáme fotografie zobrazující statky, 
chalupy, stodoly, kůlny, pole, zemědělské práce, 
zvyky, tradice, ale i maličkosti z každodenního života. 
Fotografie mohou být v jakémkoli stavu a kvalitě. I 
když je fotografie špatně vyfocená nebo tmavá, 
poradíme si s její úpravou pro tisk. Prosíme vás tedy, 
podívejte se do rodinných alb po svých rodičích i 
prarodičích, jestli tam nějakou zajímavou fotografii 
nenajdete. Rádi vám pomůže s výběrem, pokud máte 

fotografií mnoho a nevíte, které by mohly být pro knihu 
užitečné. 

Fotografie budou v knize použity pouze s vaším 
souhlasem a v jejím popisku bude uvedeno, kdo ji 
poskytl ke zveřejnění. Fotografie prosím přineste na 
obecní úřad nebo kontaktujte pana starostu či paní 
účetní a my se pro ně zastavíme k vám domů. 
Fotografie si pouze na krátkou dobu půjčíme na 
ofocení a pak vám je vrátíme. 

Zde je ukázka několika fotografií, které by mohly být v 
knize použity. Fotografie zobrazují každodenní život 
na statku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHA O DĚJINÁCH DOMŮ A ZIVOTĚ V TRSTĚNICI 



    

Patnáct neopracovaných klád, desítky seker a 9 tesařů se 
sešlo v sobotu 3. června na Mikšíkově statku v Trstěnici u 
Litomyšle čp. 56, aby poměřili své síly, užili si netradiční 
pohyb a pomohli dobré věci. Setkání tesařů bylo 
především o ručním otesávání trámů, ale vyráběly se tu a 
pokládaly i šindele a vázaly slaměné došky. Svůj um 
ukázali řemeslníci z různých koutů České republiky. Přijeli 
také žáci Střední školy řemeslné z Jaroměře, jejichž 
učebním oborem je tesařství, a pozvání přijalo několik 
řemeslníků z polského Muzea Wsi Opolskiej w Opolu. 

Zručnost řemeslníků obdivovaly na dvě stovky 
návštěvníků, kteří si kromě podívané mohli několik aktivit 
vyzkoušet na vlastní kůži. Milovníci lidových řemesel 
hoblovali prkna, vyráběli šindele i došky nebo připravovali hlínu na mlat stodoly. Pro všechny pracanty pak byly 
připraveny vychlazená malinovka, pivo i domácí buchta pod střechou historické sušárny na ovoce. 

Šestice trámů opracovaných během letošního Setkání tesařů bude využita jako sloupy a stropní trámy při obnově 
polygonální stodoly z usedlosti čp. 41 v Trstěnici, která je nejstarší stavbou tohoto typu v České republice zachovalá 
in situ. Všem zúčastněným tesařům i návštěvníkům tímto děkujeme a těšíme se příští rok.   
            Ing. arch. Vojtěch Kmošek 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy můžete hlásit v pracovních dnech na obecním úřadě na tel. 461 634 171. Mimo pracovní dobu na tel. 
736 629 801 (starosta). Lze také využít přímých telefonních linek, které jsou uvedeny níže, mnohdy uspíšíte řešení 
daného problému

 PLYN 
- tel. 1239 
Na uvedeném čísle lze hlásit následující závady: 
 

- poruchu dodávky zemního plynu do místa spotřeby 
- veškeré úniky zemního plynu 
- závady a poruchy plynárenského zařízení v majetku 

či užívání innogy  
- závady na měřicím zařízení (plynoměru). 
 
VODOVOD 

PO-PÁ od 7.00 – 15.00 tel. 461 357 111 
mimo výše uvedenou dobu je nutné využít 
internetových stránek. 
www.servis.vhos.cz/pohotovost 

 

Elektřina  
Obec není nikterak zodpovědná za dodávku 
elektrické energie. Všechny problémy spojené s 
energií řeší skupina ČEZ. Poruchy a řešení 
technických požadavků lze nahlásit na bezplatné 
telefonní lince 800 850 860.  
 
 
 
 
 
 
 

 

SETKÁNÍ TESAŘŮ NA MIKŠÍKOVĚ STATKU 3. 6. 2017 

PORUCHY V OBCI 

Otevírací doba OÚ Trstěnice 
 

Čt 17. 8.  7.00 do 12.00 
Pá 18. 8.       Zavřeno 
Po 21. 8.      Zavřeno 

 
Tel. 461 634 171 

 

 

http://www.servis.vhos.cz/pohotovost


 

Tříděný sběr odpadu má v moderní společnosti své důležité  místo, je odrazem ohleduplného vztahu člověka ke 
svému životnímu prostředí. Cílem provozování systému tříděného sběru je zejména snížení celkového množství 
odpadu ukládaného na skládkách a s tím související úspora primárních přírodních zdrojů, protože vytříděný odpad 
nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. 
U nás v obci lze třídit 3 komodity: plast, papír a sklo (barevné a čiré). K odkládání tříděného odpadu slouží 
kontejnery, rozmístěné především okolo hlavní silnice. V posledních letech berou mnozí z vás třídění odpadu 
velmi svědomitě. Svědčí o tom i množství vytříděného odpadu za rok 2016. Průměrně jeden obyvatel obce vytřídil 
15,95 kg plastu, 7,79 kg papíru (není započítán školní sběr papíru), 11,17 kg skla. Přesto je velmi často v 
barevných kontejnerech nalezen odpad, jako je např. železo, hračky, plyšáci, barvy a mnoho dalších druhů 
odpadu, které do nich nepatří.  Unikátem byla vyhozená televize.  
 
Množství vytříděného odpadu svědčí o zvýšení povědomí vás občanů o důležitosti třídění surovin, což je vidět 
vždy před blížícím se svozem. Sběrná místa jsou obklopena taškami a pytli, neboť počet kontejnerů na 
jednotlivých místech neodpovídá současným potřebám, proto již v loňském roce žádala Obec Trstěnice 
společnost EKO-KOM (společnost zajišťující zpětný odběr tříděného odpadu) o zapůjčení nádob na tříděný odpad 
(plast a papír). Množství zapůjčovaných nádob však bylo omezeno, a protože po nich po celé republice byla velká 
poptávky, na Trstěnici se nedostalo. V letošním roce jsme ale byli úspěšní. Našemu požadavku na zápůjčku 8 
kusů žlutých a 8 kusů modrých kontejnerů bylo vyhověno. Obec tím ušetřila přibližně částku 115.000,-Kč. Jakmile 
budou sběrné nádoby dopraveny do obce, budou rozmístěny na stávající sběrná mísa.  
 
Společnost EKO-KOM také zajišťuje platby za vytříděný odpad. Odvezený tříděný odpad je zvážen a obec 
následně získá podle jeho množství poměrnou částku zpět do rozpočtu. V tabulce níže jsou uvedeny náklady 
obce na odpadové hospodářství a částka, kterou obec získala za vytříděný odpad zpět.  
 

Cena za svoz komunálního a tříděného odpadu je 
stanovena svozovou společností na 624,-Kč na 
jednoho občana za rok. Dle „popelnicové“ 
vyhlášky každý občan s trvalým pobytem v obci 
platí ročně za odpad částku 500,- Kč. Rozdíl ve 
výši 124,-Kč na obyvatele hradí obec právě 
z finančních prostředků získaných od EKO-KOMu 
za vytříděný odpad a ze svého rozpočtu. Každý 

občan naší obce vyprodukuje za rok 204,13 kg komunálního (netříděného) odpadu. Proto děkuji všem, kteří třídíte 
odpad. Jste tak šetrní k životnímu prostředí a zároveň (ač možná mnozí do této chvíle nevědomě) přispíváte do 
rozpočtu obce, proto  není nutné zvyšovat roční poplatek za svoz komunálního odpadu. 
 
Okolo třídění odpadů koluje mnoho mýtů, proto přikládám i článek převzatý z webu www.jaktridit.cz  
Mnozí z vás se ptají, kam vhazovat tetrapaky (krabice od džusů, mléka apod.). Tetrapaky vhazujte do plastů. 
Plasty jsou po každém svozu ještě „dotříděny“ na třídící lince, tudíž dojde k oddělení tetrapaků od plastů. 
 
Svoz nebezpečných odpadů je zajištěn svozovou společností Liko Svitavy a probíhá 2 x ročně. Jednou ročně - 
v jarním termínu - je svoz nebezpečných odpadů spojen se svozem velkoobjemového odpadu (skříně, koberce, 
křesla, sedačky apod.). Sběrná místa jsou vždy doslova zavalena odpadem. Mnozí z vás nedbají pokynů a netřídí 
odpad dle instrukcí. Různé druhy odpadů jsou naházeny přes sebe, oleje jsou odevzdávány v neuzavřených 
nádobách, takže se pod návalem odpadu vylijí atd. Proto chci upozornit všechny občany, že pokud nebudou 
dodržována pravidla svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů, bude odpad odebírán pouze v den 
svozu (obvykle středa od 10.00) přímo do přistaveného vozu svozové společnosti. Dále upozorňuji, že 
zde nelze ukládat odpad z podnikatelské činnost a autodíly!  V nedaleké vesnici bylo při takovém svozu nutno 
povolat i hasičskou jednotku, neboť byla kontaminována zem. Toho se chceme vyvarovat. Prosím dodržujte proto 
pokyny, které jsou na jednotlivých sběrných místech.  

Roman Kmošek, starosta obce 

 

Dvě třetiny Čechů odpad třídí. Nepovažují to za nijak 
složitou věc - do zelených kontejnerů patří sklo, do 
modrých papír a do žlutých plast. Jenže není papír jako 
papír a není plast jako plast. Navíc se mohou občas v 
domácnosti objevit neobvyklé odpady, se kterými si 

nemusí správě poradit ani zkušený tříditel. Vy například 
víte, kam vyhodit rozbité zrcadlo, plata od vajíček nebo 
obaly od rostlinných olejů? 
 Konkrétní informace o třídění odpadu, co kam patří a 
nepatří, jsou na popiskách přímo na jednotlivých 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Rok 
Roční náklady 

obce na odpad. 
hosp. 

Částka za 
vytříděný odpad 

(Kč) 

2016 321 395 71 064 

2015 324 702 52 880 

2014 318 694 50 880 

2013 308 270 54 842 

SEDM  NEJČASTĚJŠÍCH  OMYLŮ  PŘI  TŘÍDĚNÍ  ODPADU 

https://www.eon.cz/radce/ekologie/kolik-penez-a-energie-usetri-trideni-odpadu/jak-spravne-tridit-odpad


barevných sběrných kontejnerech. O systému sběru 
tříděného odpadu totiž rozhoduje každá obec sama, a 
proto se všude třídí jiným způsobem. Záleží na dohodě 
mezi obcí a svozovou firmou a technickém vybavení 
třídících linek v okolí. 

V některých obcích se spolu s plastem do žlutých nebo 
s papírem do modrých nádob vhazují i nápojové 
kartony. Někde se z plastových obalů sbírají jen PET 
lahve, jinde plastová všehochuť. 

Zkrátka jiný kraj, jiný mrav. Základní věci však platí 
všeobecně. 

Omyl 1: Musí to být dokonale čisté 

Do kontejnerů na směs plastů je možné kromě PET 
láhví vhazovat často také fólie, sáčky, plastové tašky, 
obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků z plastů. 
Včetně obalů od potravin, pokud v nich nejsou zbytky 
jídla. Častým omylem je, že tyto plastové odpady musí 
být dokonale čisté. Nemusí.  

Drobné znečištění plastových obalů nevadí. Je však 
dobré mít na paměti, že mastnota a zbytky obsahu 
omezují recyklaci vytříděných obalů. A také 
znepříjemňují život obsluze dotřiďovacích linek. 

Problém ale je mastnota. Plastovou lahev od rostlinného 
oleje je potřeba pořádně vymýt. „Do plastů patří tento 
obal až po pečlivém vymytí teplou vodou a přípravkem 
na mytí nádobí. Pokud někdo nechce lahev od oleje 
vymývat, ať ji raději dá do směsného odpadu,“ 
doporučuje Lucie Paseková, zastupující odpadovou 
společnost REMA Systém. Proto je lepší před vhozením 
do žlutého kontejneru vymýt nebo alespoň pořádně 
vyškrábat i plastový kelímek od jogurtu. 

Naopak se není třeba bát do tříděného odpadu vyhodit 
prázdné obaly od mýdel nebo šamponů a dalšího 
běžného drogistického zboží. „V tomto případě se 
nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když 
zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, 
šampony, krémy zcela spotřebujete,“ radí 
web jaktridit.cz. 

Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek do 
žlutého kontejneru nepatří vůbec. Stejně jako 
podlahové krytiny z PVC či novodurové trubky. 

Omyl 2: Polystyren do plastu nepatří 

Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v 
restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně krabic pro 
spotřební elektroniku. Pozor ale na polystyren, který byl 
použit jako stavební izolace. Pokud je na něm omítka, 
pak do plastů nepatří a měl by se vyhodit jako stavební 
odpad.             

 

 

 Omyl 3: Zrcadlo je vlastně sklo 

Poznat, jaký obal je ze skla, asi nedělá problém nikomu. 
Sklo patří do zeleného kontejneru, v některých obcích 
se třídí zvlášť i čiré sklo, které patří do bílého kontejneru. 

Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové 
sklo z oken a ze dveří. Autosklo už do něj ale nepatří. 
Ani zlacená a pokovená skla, a tedy ani zrcadla. 
Pokovení dělá při tavení skla problémy. Také s 
keramikou a porcelánem si při recyklaci ve sklárnách 
neporadí. Takže rozbitou keramickou mísu a slepé 
zrcadlo vyhoďte do směsného odpadu. 

Omyl 4: Plato od vajec patří do papíru 

Většina z nás by karton od vajíček s čistým svědomím 
vhodila do modrého kontejneru určeného ke sběru 
papíru. Jenže papírové obaly od vajec už se dost dobře 
recyklovat nedají. Jsou sice z papíru, ale již tolikrát 
recyklovaného, že jde o poslední uplatnění hmoty. Je 
proto lepší je vyhodit do směsného odpadu. Nebo ještě 
lépe zkompostovat. 

Podobné je to s roličkami od toaletního papíru. Papír lze 
totiž recyklovat pouze sedmkrát. Poté už je jeho vlákno 
příliš krátké a nelze z něj papír opět vyrobit. V případě 
obalu od vajíček a ruliček od papíru proto nemusíme být 
ve třídění tak svědomití. Můžeme pro ně najít jiné 
uplatnění a použít je třeba na jaře jako provizorní 
květináčky na sadbu. 

Omyl 5: Papírové kapesníky mohu házet do 
papíru 

Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního papíru, po 
jejich použití ale do do kontejneru na papír 
z hygienických důvodů nepatří. Recyklaci papíru navíc 
ztěžuje jakékoli znečištění, a proto není vhodné do 
modrého kontejneru obecně vhazovat mastné nebo 
jinak zašpiněné papírové obaly. Nepatří do něj ani 
laminovaný a voskovaný papír. 

Papírové pleny většinou kromě papíru obsahují také 
plast. Proto do kontejneru na papír nepatří ani ty 
nepoužité. Všechny věci výše popisované mají přijít do 
popelnice. 

Omyl 6: Obálka s okýnkem do papíru nepatří 

Naopak, sběru papíru nijak nevadí obálky 
s fóliovými okénky ani papír s kancelářskými sponkami, 
během dalšího zpracování vytříděného papíru dojde k 
jejich oddělení. Akorát z bublinkové obálky je dobré 
odstranit plastový vnitřek. Je to operace na pár sekund. 

Omyl 7: Žádné nebezpečné odpady doma 
nemáme 

Pokud je na obalu nebo výrobku symbol přeškrtnuté 
popelnice, obal nepatří do žádného kontejneru, ani do 

http://www.jaktridit.cz/


toho na směsný odpad. Jedná se totiž o nebezpečný 
odpad, jeho konkrétní nebezpečné vlastnosti popisují 
další grafické symboly v oranžovém poli, například 
lebka nebo symbol ohně. „Ty prozradí, zda je konkrétní 
věc či látka toxická, žíravá, hořlavá, dráždivá, výbušná 
či jinak škodlivá. Kromě označení zde také musí být 
srozumitelně napsáno, co za nebezpečnou látku 
výrobek obsahuje,“ vysvětluje Lucie Paseková. 

K takovým a v domácnostech běžně se vyskytujícím 
nebezpečným odpadům patří třeba elektroodpad nebo 
nedobrané či prošlé léky všeho druhu. Pokud skončí 
v koši nebo v záchodové míse, mohou kontaminovat 
vodu či půdu. Ani čistírny odpadních vod si totiž 
s kontaminovanou vodou nemusejí stoprocentně 
poradit. Léky je nejsnazší odnést zpátky do lékárny, 

v některých od vás převezmou i použitý zdravotnický 
materiál. S léky můžete rovněž zamířit do sběrných 
dvorů. 

Nebezpečným odpadem jsou také zbytky syntetických 
barev, ředidel, lepidel, laků, nátěrů a mořidel i jejich 
obaly. Často mají hned několik nebezpečných 
vlastností. Dráždivé či jedovaté látky obsahují i některé 
čisticí a úklidové prostředky. Jak naložit s obalem 
obsahujícím zbytky těchto látek se dozvíte na etiketě. 

Nejčastějším doporučením je odložení na místo sběru 
nebezpečného odpadu. Tím jsou především sběrné 
dvory. Nebezpečné odpady ale můžete odevzdat i v 
rámci mobilního sběru, pokud je ve vaší obci 
organizován. 

 
Divadelní spolek Vojnarka pro letošní divadelní léto nastudoval pohádkovou veselohru „O BOJÁCNÉM 
FLORIÁNKOVI“. Veselohra bude uvedena v pátek 18. srpna a v sobotu 19. srpna vždy od 20.00. Spolek také 
sehraje odpolední představení, a to v sobotu 19. srpna od 15.00. Vstupné činí 50,-Kč dospělí a 20,-Kč děti.  Těšíme 
se na shledání při představení.  

 
Na začátku července jsme se dozvěděli skvělou 
zprávu. Naši letošní dožínkovou slavnost podpořily 
v rámci zahraniční spolupráce Fondy mikroprojektů 
z Euroregionu Glacensis, a to zásluhou spolupráce se 
Spolkem archaických nadšenců ze Sebranic. Pro 
dožínky to znamená navázání spolupráce 
s partnerem z polské strany, v našem případě se 
skanzenem z města Opole – Museum Wsi Opolskiej. 
V průvodu budou tak k vidění nejen trstěnické, ale i 
polské kroje a na závěr odpoledne zahraje polská 
folklorní kapela “Urbaniakowie i Przyjaciele“. 
Zajímavým zážitkem jistě budou slezská svatba, 
dožínkové písně, tance a hry.  
 
Dožínkový program začne tradičně krojovaným 
průvodem, tentokrát tedy zpestřeným polskými kroji. 
K vidění budou historické vozy a koně zapřažené do 
žebřiňáků a kočárů. Do kroku zahraje dechová kapela 
Dolnovanka, která také zahájí odpolední program 
v přírodním areálu za školou. Během něho vystoupí 
taneční soubor trstěnických žen. Zlatým hřebem 
dožínkové slavnosti bude vystoupení moravské 
dechové hudby STŘÍBRŇANKY.  
Své umění předvedou členové historicko-jezdeckého 
spolku KVINTÁNA z nedalekého Širokého Dolu. 
Možná jste už jejich vystoupení zhlédli na Helfštýně či 
Pernštejně a jistě mi dáte za pravdu, že stojí za to, 
vždyť Kvintána se podílela i na natáčení historických 
filmů a pohádek.  Odpoledne zakončí polská folklorní 
kapela “Urbaniakowie i Przyjaciele“, která si připravila 
již zmíněnou ukázku polských dožínkových tradic. 
 
Ani děti nepřijdou během dožínkového odpoledně 
zkrátka. Bude pro ně připraven tvořivý koutek, hry pro 
nejmenší, malování na obličej, oblíbená pěna či 
skákací hrad. V areálu také nebudou chybět stánky 

se zbožím, pro odvážné jeřáb, který vás vyveze do 
výšky a budete moc nahlédnout na areál i část obce 
z výšky 55m. Pokud bude sklizeň obilí včas 
ukončena, k vidění bude moderní zemědělská 
technika či minizoo s domácími zvířaty. 
 
A teď to nejdůležitější. Trstěnické dožínky začínají 
v neděli 20. srpna ve 13 hodin průvodem od obecního 
úřadu, který nás nejprve zavede k památníku padlým 
k uctění památky obětí obou světových válek. 
Následně průvod zamíří do přírodního areálu za 
školou, kde dožínky pokračují zábavným 
odpolednem. CELOU NEDĚLI JE VSTUPNÉ 
ZDARMA! Těšíme se na vaši návštěvu! 
 
Výzva: Zájemci, kteří mají zájem zapojit se do 
průvodu či do přípravy areálu, nechť se ozvou na tel. 
736 629 801. Každá pomocná ruka je vítána! 

 

DIVADELNÍ LÉTO 

19. TRSTĚNICKÉ DOŽÍNKY 



 

 

Tajemný hrad Svojanov 
 
- 16 km od Poličky, 18 km od Svitav, 25 km z Trstěnice  
 
otevírací doba: červen a září:  denně 9 - 17 hod 

červenec a srpen:  denně 9 - 18 hod 
 
Na hradě Svojanov můžete shlédnou tři okruhy 
prohlídky: 
 
Okruh A: 
Hradní palác – interiéry přízemí a 1. patra s průvodcem + 
volná prohlídka areálu hradu bez průvodce 
Dospělí: 120,- Kč Děti, studenti, důchodci: 80,-Kč Rodinné: 
340,--Kč 
 
Okruh B:   
Dvě patra sklepení, expozice strašidel, mučírna, 
lapidárium, dům zbrojnošů s průvodcem + volná 
prohlídka areálu hradu bez průvodce 
Dospělí: 120,- Kč Děti, studenti, důchodci: 80,-Kč Rodinné: 
340,--Kč 
 

Okruh A+B  
velký kombinovaný okruh: Zvýhodněná cena pro oba 
prohlídkové okruhy s průvodcem + volná prohlídka areálu 
hradu bez průvodce 
Dospělí: 190,- Kč Děti, studenti, důchodci: 110,-Kč Rodinné: 
510,--Kč 
 
Okruh C  
venkovní areál: Volná prohlídka areálu hradu (nádvoří, 
hradby, výstup na věž, zahrada) bez průvodce 
Dospělí: 60,- Kč Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč Rodina: 
160,- Kč 
Rodinné - rodiče + max 3děti 

 

Zámek Nové Hrady 
 
- 10 km od Litomyšle 
otevírací doba:    červen – září:  denně 10 -17 hod 
 
V areálu zámku se můžete projít v zahradách, zabloudit v labyrintu, 
navštívit muzeum cyklistiky, galerii klobouků a samozřejmě navštívit 
samotnou expozici v zámku. 
 
vstupné:  
areál + zahrady:   jednotné 50,-Kč  rodinné 150.-Kč 
sezonní    jednotné 150,-Kč,  rodinné 450,-Kč 
 

zámek:    dospělí 100,- Kč,  děti, studenti, důchodci: 70,-Kč,  rodinné (rodiče + max 3děti): 230,-Kč 
museum cyklistiky:  dospělí: 70,- Kč    děti, student, důchodci: 40,-Kč,   rodinné (rodiče + max 3děti): 160,-Kč 
galerie klobouků:  jednotné 30, - Kč  ------------------   rodinné 70,-Kč  

 

 

Okruh Toulovcovy maštale 
 
Pokud vás nebaví ležet u vody, můžete navštívit pískovcové skalní 
útvary v okolí říčky Novohradky, kde naleznete nejen několik pěších 
tras, ale i 150 km cyklostezek. 

 
Pokud pojedete autem, můžete zastavit ve Vranicích, kam dojedeme 
po slepé uličce z Nové Vsi u Jarošova. Z parkoviště se vydáte po 
červené turistické značce kolem studánky Džberka do Toulovcových 
Maštalí (malý skalní labyrint), dále pokračujete po červené turistické 
značce k rozcestí Pod kostelíčkem a odtud po žluté turistické značce 
zpět do Vranic. 
 
Trasa 5 km, Terén nevhodný pro kočárky.    Více na: www.toulovcovymastale.cz 

 

KAM NA VÝLET ? 

…když prší… 

KAM NA VÝLET ? 

…když je hezky… 



Toulovcova rozhledna 
 
Rozhlednu naleznete na Jarošovském kopci (539 m.n.m.) mezi obcemi Budislav a 
Jarošov. Rozhledna je vysoká 15m s vyhlídkou ve 12 metrech - uvidíte skoro z ptačí 
prespektivy celé Toulovcovy maštale, při dobré viditelnosti Krkonoše, Orlické Hory i 
Kralický Sněžník. Vhodné je výlet spojit např. s okruhem v Toulovcových Maštalých. 
 
Rozhledna je otevřena od dubna do září o víkendech a dnech volna. Přes prázdniny 
za příznivého počasí každý den 
Vstupné:  dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč;  Kontakt:+420 469 319 413 
 

Naučná stezka K pramenům Svitavy 
 
Stezka prochází kolem Horního a Dolního rybníka 
(začátek z Olbrachtovy ulice), kde je možné se v 
parných letních měsících osvěžit příjemnou koupelí či 
využít služeb místního bufetu „Plechárna“, dále 
pokračovat k pramenům Svitavy a během cesty se 
seznámit s historií rybníků a místní flórou a faunou. 
Stanoviště 10 až 15 jsou vybavena interaktivními prvky 
pro děti. Délka okruhu je 6 km    
       
 

 

TURISTICKÝ POCHOD „KRAJEM MALÍŘŮ VYSOČINY“ 
12. srpna 2017 

 
Start: od 6 hod do 10 hod od Gymnázia v Hlinsku  Trasy: 4 km*, 8 km, 17 km, 26 km, 35 km a 50 km 
 
* 4km trasa se nazývá pohádkový les a je otevřena od 8.30 do 10.30, pro děti je zdarma. Startovné v ostatních 
případech činí: dospělí 20,-Kč děti do 10 let 10,-Kč 
 

 

 

Směr Vysoký les 
 
Na kole vyjedete směr vysoký les pro asfaltové silnici. 
Na rozcestí v lese se vydáte po cyklistické trase 4024 
ke kapličce sv. Anny do osady Vysoký les. Podle 
rozcestníku se vydáte ke Killerově kapli. Od kaple 
pokračujete po cyklotrase 4102, která vás dovede až 
do Chmelíku odkud se vydáte zpět do Trstěnice.       
Trasa má cca 19 km. 
 

Další možností od kaple sv. Anny lze pokračovat rovně 
a projet si Naučnou stezku Obnova kaplí ve Vysokém 
lese. V lese lze také odbočit a navštívit Schlesingerovu 
kapli i Demelovou kapli a následně pokračovat po 
cyklotrase č. 4107 směrem na Květnou. Z květné poté 
směr Chmelík, Trstěnice         
Trasa má cca 28 km 

 

 

 

 

 

KAM NA VÝLET ? 

…na kole… 


