
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZO Schválilo: 

 podání žádosti o dotaci na vybudování chodníku ke škole do programu „Zvýšení 

bezpečnosti nebo plynulosti dopravy“ ze státního fondu dopravní infrastruktury; 

 inventarizační komise ve složení: Stráník, Sotona, Jarešová, Krejsová, Hermanová; 

 zavedení platformy mobilní rozhlas od společnosti Neogenia; 

 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2018 ve výši 9 455 200,- Kč; 

 poplatky na rok 2018 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017; 

 záměr obce prodeje/směny bytové jednotky č.1, parcela č. 346, podíl vlastnictví obce 

ve výši ½;   

 záměr obce prodeje/směny pozemk. parcelu č. 378/46 – zahrada o výměře 557 m2; 

 přijetí zaměstnance na hlavní pracovní poměr od 1. 4. 2018; 

 přijetí 4 uchazečů na veřejně prospěšné práce finančně dotované úřadem práce; 

 doporučení výběrové komise na zadání zakázky malého rozsahu: zpracování 

projektové dokumentace na akci „Oprava vodovodu Trstěnice – I. etapa“ společnosti 

s nejvýhodnější cenovou nabídkou, a to: PC PROJEKT – Ing. František Pravec ve 

výši 212.960,-Kč.  

 

ZO bere na vědomí:  

 podání žádosti na obnovu kulturního dědictví na akce: Vaňkův kříž, Obnova 

hřbitovní zdi – I. etapa; 

 podání žádosti na dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Oprava vodovodu Trstěnice – I. etapa“ ve výši 145.000,-Kč. 

Více na: www.trstenice.cz/uredni-deska-2 

Nejbližší zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 21. března od 19 hodin 

v zasedací místnosti OÚ. 

 

Mnozí mě určitě znáte. Jsem vozíčkář, který 

trstěnickou školu navštěvoval 5 let, a to v době, kdy inkluze 

handicapovaných žáků byla ještě v plenkách. Díky 

vstřícnému a obětavému přístupu učitelů jsem základní 

vzdělání zvládl, nemalou roli v tom hráli i spolužáci, kteří 

mě mezi sebe skvěle přijali. 
V současnosti jsem se osamostatnil a žiji v 

chráněném bydlení ve Vyškově. Je to domov pro 12 

vozíčkářů, kde je zajištěna celodenní pečovatelská služba. 

Díky spolehlivé práci pečovatelek tak můžeme mít 

plnohodnotný život. Takové sociální zařízení je jediné v ČR! 

 Vaše základní škola pořádala vánoční besídku spojenou s 

prodejní výstavou. Od paní ředitelky Mgr. Simony 

Kubešové jsem se přímo na besídce dozvěděl, že výtěžek 

bude věnován právě mně. Výtěžek činí 15 663 Kč. Částku 

použiji na úhradu rehabilitace a pečovatelských služeb. 
Tímto Vám všem chci poděkovat. Je hezké, když 

vím, že na mě stále myslíte. 
 

Václav Rambousek, bývalý žák ZŠ Trstěnice 

 

18. 3.  Velikonoční výstava – 13.00 -  17.00 hod v KC Trstěnice 

24. 3.  Diskotéka pro děti a Hasičský ples pro dospělé – Tělocvična ZŠ 

  7. 4.  Bazén Litomyšl 

21. 4. Beseda s důchodci – od 13.30 hod. v zasedačce OÚ Trstěnice 

27. 4.    Cestopisná přednáška Ing. Petra Bořila od 17.00 hod. 

  v zasedačce Obecního úřadu Trstěnice 

  5. 5.  Májová křídlovka  

16. 5.  Besídka ke dni matek – v tělocvičně ZŠ 

 

  2. 6.  Dětský den 

22. 6.  Country zábava na KC Trstěnice 

21. 7.  Den s hasiči 

24.-25.8.  Trstěnické divadelní léto 

26. 8.  Trstěnické dožínky 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

PODĚKOVÁNÍ 

PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2018 
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VÝSLEDKY VOLBY 

PREZIDENTA 

 
V prvním kole prezidentské 

volby 2018 přišlo k volebním 

urnám 266 (67,51%) voličů 

z 394 možných. V druhém kole 

vhodilo obálku do urny 301 

voličů z 398. Volební účast v 

II. kole byla 75,63%. 

 

I. kolo 
Zeman:  108 hlasů - 41,06 % 

Drahoš:    63 hlasů – 23,95 % 

Fischer:   36 hlasů – 13,68 %  

Hilšer:      29 hlasů – 11,02 % 

Topolánek:  3 hlasy – 1,14 % 

Hynek:          2 hlasy – 0,76% 

Kulhánek:     2 hlasy – 0,76% 

Hannig:           1 hlas – 0,38 % 

 

 

II. Kolo 
Zeman: 159 hlasů – 53,00% 

Drahoš: 141 hlasů – 47,00% 

 



 

 

Stejně jako na podzim se i v novém roce setkáváme 

v mateřském centru. Společně si hrajeme a 

povídáme každé úterý od 9.30 hod do 11 hod. 

Pro děti předškolního věku pořádáme každý pátek 

„Hravé cvičení“. Cvičíme v tělocvičně Komunitního 

centra. Začínáme v 9.30 h, kdy je na 30 min pro děti 

připravený program pro rozvoj dovedností – 

protáhneme se u říkanek, trénujeme barvičky, 

zručnost a rozvíjíme pohybové aktivity. Po 

cvičení mají děti do 11 h volnou zábavu. Na 

cvičení je vhodné vzít dětem bačkůrky, pití a 

malou svačinku jako odměnu. Pro více informací 

volejte nebo pište sms na tel. 732 609 884. Nové 

děti prosíme nahlásit dopředu na zmíněném čísle. 

Na nové tváře se budeme těšit v úterý nebo 

v pátek.  Za mama klub Jana Siglová. 
 

 
 

 

S podporou Obce Trstěnice zveme všechny děti i dospělé k návštěvě krytého bazénu 

v Litomyšli. Bazén bude otevřen pouze pro nás, a to na 2 hodiny dne 7. dubna od 

10:30 do 12:30 hod. Platbu vstupného zajišťuje Obec. Budeme rádi, když dorazíte 

v hojném počtu.  Upozornění: děti do 1 roku mají vstup do bazénu zakázán, děti od 

jednoho roku se prokazují např. kartičkou pojištěnce.  

Prosíme o předběžné nezávazné nahlášení na ucetni@trstenice.cz, sms zprávou na tel. 

736 629 802 či osobně na obecním úřadě (jméno a počet plavců). Hlídání dětí si 

každý rodič zajišťuje individuálně.     Za mamaklub Jana Siglová 

 

První březnová neděle patřila našim novým malým občánkům. V průběhu roku 2017 se do naší obce narodilo osm 

Třeničáčků, které byli při slavnostním obřadu přivítáni starostou obce.  Rodiče složili slib a zapsali se do pamětní knihy. 

V obci tedy nově vítáme Tobiáška Jeřábka, Tobiáška Mikuláše, Honzíka Kováře, Matěje Horáka, Martínka Šafránka, Klárku 

Vomočilovou, Adámka Soukupa a Adámka Beneše. Všem rodičům děkujeme za účast a dětem přejeme pevné zdraví a 

krásný život.  
 

 

AKTIVITY MAMAKLUBU 

POZVÁNKA  MAMAKLUBU DO BAZÉNU 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  

mailto:ucetni@trstenice.cz


 

 

Masopust  je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic 

společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. 

Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 

40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, 

je pohyblivým svátkem i masopust. Do naší obce se oslava masopustu 

nenápadně začala vracet již před dvaadvaceti lety. Z několika málo 

účastníků na statku „Vojnarka“ a s průvodem v doprovodu harmoniky se 

postupně vyvinula do podoby dnešní. Cimbálová muzika Frgál a stylový 

začátek v Sajdlově mlýně s opravdovou zabijačkou a jejími dobrotami. 

Skutečný řezník a pro zájemce ukázka výroby jitrnic na dvoře. Koblížky 

od čarodějnice s kocourem, svařák i donesené „pagáčky“. Tak začal 

masopust 2018. Před odchodem a povolením průvodu obcí našly děti pro 

starostu klíč, snědly se všechny koblihy a sbalil cimbál. Pak skákáním 

přes provaz zajistily maškary zemědělcům dobrou letošní úrodu, pověsily hospodáři věnec a vydaly se na cestu vesnicí. 

 

Průvod se nám poprvé letos nerozpadl díky nápadu několika maminek udělat cestou dvě až tři zastávky. Na první 

zastávce „u dolní“ tančili medvědi uprostřed kruhu s „hospodyněmi“ za 

doprovodu basy a housliček. Počkalo se tak i na pomalé nožičky. Další 

zastávku si vyžádal anděl, který chtěl potěšit osazenstvo penzionu 

lidovou muzikou. Zvonil na všechny zvonky, aby obyvatele vylákal 

ven, ale nepovedlo se, měli prý chřipku. Byl z toho trochu posmutnělý, 

a proto dostal do ruky „resuscitátor“ v podobě pomalované krabice a 

úkol oživovat na zastávce před obchodem malé i velké, všechny, které 

uprostřed kruhu za doprovodu hudby svou kosou likvidovali dva malí 

smrťáčci. Maminka je zaučila dobře, na koho ukázali, lehl. A to už 

byla příležitost pro odmítnutého anděla. V masopustním průvodu má 

každá maska svoji roli. Mohou tam být masky tradiční jako střapáč, 

medvědář s medvědem či ženich a nevěsta, ale průvod se jako živý 

organizmus může vyvíjet v každé obci podle potřeb. Někde například 

běhá sestřička (první pomoc má ve velké injekční stříkačce), jinde holič, který každého na potkání mydlí štětkou. A tak je tu 

příležitost i pro vás, kteří se zatím jen díváte. Prezentace masek před cílovým místem byla kvůli malým zmrzlíkům zrušena, 

ale příště... 

 

V teple OÚ čekala na děti pohádka, na všechny pak dobré pivo, občerstvení, tombola. Hudba k tanci i poslechu. Příští 

rok se na všechny masky i nemasky budeme těšit 2. března.  

 

Přijďte vtisknout masopustu i svoji tvář.       Miriam Holubcová 

. 

 

Rok 2017 jsme začali rockovým plesem, účast na něm sice nebyla příliš vysoká, ale napravila to další akce – pálení čarodějnic. 

Na hřišti za školou se již tradičně sešla víc než stovka účastníků, a dokonce přiletělo i několik opravdových čarodějnic. 

20. května jsme se zúčastnili závodu ve Strakově, naše družstvo obsadilo krásné třetí místo, a obhájilo tak loňské umístění „na 

bedně“.  

15. července jsme uspořádali Den s hasiči. Dopoledne bylo ve znamení hasičských soutěží a na odpoledne jsme připravili 

program pro děti. Bohužel nám nepřálo počasí, proto jsme odpolední program upravili. Večer akce pokračovala zábavou se 

skupinou Habal. Bohužel nepřízeň počasí pokračovala, a tak ani tentokrát nepřišlo mnoho lidí. Ti, co přišli, si však užili nejen 

dobrou rockovou muziku, ale i výborný grog. Poslední hasičskou společenskou akcí v roce 2017 byla taneční zábava s 

Rotopedem.  

Letos se nám po dvouleté pauze opět podařilo postavit družstvo dětí, které nás reprezentovalo na podzimních hasičských 

závodech v Hartmanicích. Všem dětem i jejich rodičům děkujeme za nadšení, se kterým k hasičskému sportu přistupují, a 

věříme, že budeme i v letošním roce moci přivítat nové členy. Zájemci, jste srdečně vítáni! 

 

Na jaro připravuje dětské hasičské družstvo sběr papíru a hliníku. Rádi bychom vás, milí spoluobčané, touto cestou požádali o 

pomoc. Pokud máte doma přebytečný papír či hliníkový odpad, můžete ho věnovat mladým hasičům. Papír i hliník prodáme a 

rádi bychom za utržené peníze doplnili vybavení mladých hasičů.  

A co připravujeme na příští rok? Diskotéku pro děti, pálení čarodějnic, rockovou zábavu, Den s hasiči II a zábavu s Habalem.

         

Za SDH, Tomáš Kmošek 

 

 

MASOPUST 2018 

ZE ŽIVOTA HASIČŮ 



 

První termín svozu nebezpečného a objemného odpadu je naplánován na středu 14. března. Prosíme občany, aby respektovali 

pravidla ukládání odpadu a ukládali ho dle cedulí na svozových místech, která jsou: u dolní, u obchodu, u obecního úřadu, u 

Zachrů. V podzimní svozu (12. 9. 2018) bude možné uložit pouze nebezpečný odpad. 

 

Nebezpečné odpady jsou zářivky, rtuťové teploměry, pneumatiky, použité baterie a akumulátory, ředidla, obaly od barev, 

sprejů, zbytky kyselin, fotochemikálie z domácnosti, pesticidy, olejové filtry, vyřazené ledničky, mrazničky, televizory, 

popřípadě jiná elektrická a elektronická zařízení. Zařízení musí být však kompletní. Kapaliny musí být v uzavřené nádobě!   

 

Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných 

sběrných nádob. Jedná se o nábytek, koberce, sanitární keramiku apod.  

 

Nelze ukládat: směsný komunální odpad volný nebo v pytlích, biologicky rozložitelný odpad (zeleň, seno, zeminu a kameny), 

stavební odpady (stavební sutě, eternit), lepenku ve větším množství, autovraky nebo zbytky autovraků. Nelze ukládat odpad 

z podnikatelské činnosti.  

 

Ne 25.03.   14:30 Trstěnice : Sebranice 

So 31.03.   16:00 Koclířov : Trstěnice 

Ne 15.04.   16:30 Trstěnice : Boršov 

So 21.04.   16:30 Mladějov : Trstěnice 

Ne 29.04.   16:30 Trstěnice : Čistá 

So 05.05.   17:00 Kunčina B : Trstěnice 

Ne 13.05.   17:00 Trstěnice : Třebařov 

So 19.05.   17:00 Rohozná : Trstěnice 

Ne 27.05.   17:00 Trstěnice : Borová 

So 02.06.   17:00 Mor. Třebová C : Trstěnice 

Ne 10.06.   17:00 Trstěnice : Březová n/S 

So 16.06.   14:00 Kamenná Horka : Trstěnice 

* Změna termínu vyhrazena 

 

 

Přibližně před třemi lety jsme zavedli v obci zasílání informačních sms zpráv pro naše občany 

zdarma. Tato služba se velmi osvědčila a měla pozitivní reakci u vás občanů. Bohužel 

používaný program, který zajišťoval zasílání sms zpráv, nebyl vždy stoprocentní a stávalo se, 

že některé zprávy k vám nedorazily.  

Obec tedy přistoupila ke zkvalitnění této služby a zavedla novou platformu – Mobilní rozhlas. 

Nová služba má několik výhod. Pokud máte chytrý telefon, můžete si stáhnout aplikaci 

Mobilní rozhlas, dále je možné zadat e-mail, kam Vám budou chodit obsáhlejší zprávy, a především lze zadat, o jaký typ sms 

zpráv máte zájem. Tyto informace lze kdykoliv změnit. Všechna telefonní čísla, která byla doposud registrovaná v našem 

systému, jsme převedli. Přesto prosíme o kontrolu údajů, kterou můžete udělat na trstenice.mobilnirozhlas.cz 

 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

ROZPIS ZÁPASŮ SOKOLA TRSTĚNICE NA JARO 2018 

MOBILNÍ ROZHLAS 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


